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 اإلجهاد الملحى على المحتوى من السكريات تأثير

Effect of salinity stress on Sugars Contents 

 نـم ىوـتمحلا دةايز ىلإ تدأ امينب ةلزتمخلا تياكرسلا نم تلنباا ىوتحم صقن ىلإ دةائزلا وحةلملا تأد

 enzymes .hydrolytic ةـللمحلا تاميزنإلا طانش طثبيت ىلإ رجعي كلذو .ةائبذالو ةلزتخم ريغلا تياكرسال

 نسجةواأل للخاليا وىالخل للعصير اإلسموزى الضغط زيادة إلى مختزلة والغير الذائبة السكريات تراكم ويؤدى

 لحى.مما يؤدى إلى معادلة الضغط اإلسموزى مع الضغط اإلسموزى الخارجى الناتج عن اإلجهاد الم

 (ABAمحتوى الهرمونات الداخلية :)

 يسك.على تكوين األبسل مائي أو ملحي أو درجة حرارة منخفضة يعم اإلجهاد سواء إجهاد -
 

 لـثم ةيجولويـسفلا لياتمعلا نم رثيك يف كمحتي كلوكذ ةورطتو لنباتا مون يف كمحتي سكيسبألا -
 

 والشيخوخة اتواإلنب والدهون البروتين مخزون وتكوين البذور وتكوين الجنين لوتشكي الثغور غلق

 الميكروبات والطفيليات.عن الخلية ضد  والدفاع

 كما يلعب األبسيسك دورا هاما في تكيف النبات لظروف البيئة. -
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 روفظتحت  أثناء النمو الخضرى وتكوين الجذور يتكون األبسيسك وتنقله إلى المجموع الخضري -

اإلجهاد. 

 داـهجإلا ةـلازإ دـنع نكلو يائملا داهجإلا ةالح يف ديزي سكيسبألا ىوتحم ةيرلبا لنباتاتا يفو -

 هاد.اإلجل تكوين األبسيسك ويعود إلى مستواه قب ينقع المائي

 مع التكيف عملية األبسيسك وينظم للثغور فتحه نقص طريق عن الماء نقص ليقل األبسيسك زيادة -

 البيئة عن طريق خطوتين هما: ظروف

 اإلشارات في الخلية .ل األبسيسك عن طريق التأثير على إنتقال يعم أوال:

 .أو ينظم عن طريق جينات أو نواتج الجينات والتي تؤثر على عملية التكيف  ثانيا:
 
 
 

 اإلجهاد الملحى على المحتوى من مضادات األكسدة تأثير

Effect of salinity stress on the contene of antioxidants 

 دةذلك زيا لمثاوالملحى  لوحظ زيادة المحتوى من مضادات األكسدة األنزيمية والغير إنزيمية بسبب اإلجهاد
 

Peroxdase , Catalase , Superoxid dismutase لـثم دةـسكألا تاداـضم تاـميزنإ طةـشأن 
 

reductase ascorbatedehydro glutathione reductase ,  

 لإنزيمية مثلوحظ زيادة المحتوى من مضادات األكسدة الغير  كما

polypiptides ,  acid  ascorbic  ,  acid  Citric  ,  Tocopherol   -a ,  phenols  Total   ,  

glutathione putruscin,.  

 نـع ةـجملناا radicals  Free ةحرلا تاريذجلل Scavengers ةسانك داموك لمعت ذهه دةسكألا تادضاوم

 ROS. الملحى والذى يؤثر على التحوالت الغذائية المضطربة والتى ينتج عنها  اإلجهاد

 :نشاط مضادات األكسدة األنزيمية-

 في تكوين الجدار الخلوي وباألخص تكوين اللجنين والسيوبرين.ل في النبات تدخ البيروكسيديز
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 لحوتيز يحفز البيروكسيدوذلك بسبب أن ؛ نمو النباتل نشاط البيروكسيديز يقل زيادة
 

acid diferulic  acid ferulic  

 رادـج يـف سبـيت ىلإ يدؤي امك نليروب يسكروديهالب ينغلا نتيروبوكليجلا نباوذ لليبتق مويق اكم

 الخلية.

:  AOS من الناتج الضرر والصالح

 اتبوركـألساو دـيوتينرواكلا يـه ماظلنا اهذ باتكرم لوأو معقد دةسكألل دضام ماظن لنباتا نويك

 نوثياـتولجالو زيالـاتكالو زتيويمـسيد ديسأك ربوسلا لثم اتميزنألاو لروفيوكوالتو نوتاثيولجوال

 :لـثم نويثاـتولج باتوركألسا ةورد يف ةلخادلا اتميزنألاو زيديسكرويب كبيوركألساو زيديسكروبي
 

dehydro و زيديــسكرويب كبيورك ــاألسreductase   Ascorbate   dehydro Mono و 

 .Glutathion Reductase وAscorbate reductase  
 

 أحد الحظ وقد اتالنب في تختلف مناطق في توجد لألكسدة المضاد الدفاع لجهاز المكونات هذه ومعظم

اد ـة لإلجهـمتحملالات ـمن النباتل العلماء زيادة األسكربيك بيروكسيديز في الكلوروبالست المفصو

 في يزالموجودبيروكسيد لألسكوربيك بالنسبة لالفج نباتات في وجدت النتيجة ونفس (Nacl) الملحي

 ل.السيتوسو

.  DHARو SOD و APX نشاط زيادة كلوريد للصوديوم المتحملة القمح أنواع في لوحظ كما

 وAPX و:SODلـثم تاـميزنأ لشك يف دةسكألل دةضام مةظنأ كتلمي لنباتا نأ ءاملعلا دحأ لوقا

GRو DHAR و CATنويدوالكاروتي لتوكوفيرو وألفا والجلوتاثيون األسكوربيك لحمض باإلضافة 

والفالفونيدات وغيرهم. 

 يـحلملا داـهإلجل ةلمحتملا لنباتاتا يف اهطاشن دادزيو داهجإلا ةالح يف ديزت دةسأك اتدضام ذهوه
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 أكثر من المعرضة له.
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 إمتصاص إختيارية وزيادة األسموزي الضغط ويزيد األكسدة إجهاد ليقل األكسدة مضادات نشاط زيادة

اإلجهاد الملحي. ل األيونات المفيدة ويمنع التراكم الزائد لأليونات السامة وبذلك يساعد في تحم

دات وقد وجد أن المقاومة الكبيرة للملوحة بالنسبة للقمح مرتبط بقدرته العالية على زيادة نشاط مضا

  H2O2  & Peroxidationاجـإنت ـليقل مما SOD&GR&CAT  لاألنزيمية مث األكسدة

Lipid 

وزيادة ثبات الغشاء. 

السكريات الذائبة و البرولين والبوتاسيوم يؤدي إلى زيادة ل التأثير المفيد لتراكم المواد األسموزية مث

RWS لثم ةيرورلضا اتميزنألا ثباتو SOD و GR وCAT تـحتربيكلا اهطاشن ىلإ يدؤي امم 

 الملحي. اإلجهاد

 المحتوى الكلى للفينوالت:

 يروهتـسإ اتمناـسروديهالو ننيجاللو التانيناتو ديونوفالفلا لثم ةيوانث هدم جتاون يه توالالفين

 في أنسجة النبات. كثيفى
 

-Polyphenols يـف فاعلية أكثر وهي الحرة الجزذيرات من للتخلص مثالية كيميائية تركيبة تمتلك  
 

.  واألسكوربات لالتوكوفيرو من أكثر المعملية التجارب

Flavonoids- ـلا ةليمع رييتغ ىلع ةرقدلا اهل Peroxidation ةـبئتع ماـظن رـييتغ قيرط نع 

 ةـليمع عـنميو ةرـحلا اتريذـجلا برـشت عنمي ريغلتا اذهو ةيألغشا يف لئاوسلا لقوتق نهودال
 

(H2O2 قوـف نـم اـيضأ لنباتاتا ىمحت يهف كلذلو 
 ديـسأك

 (عملية تكوين Peroxidationـال

 الهيدروجين.
 

 ةرـحلا اتريذـجلا رسأ يف اهيفتظو قيرط نع نهودلل ةيجراخلا دةسكألا عنمت وأ رخؤت تواللفينا-
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 وكذلك فهي مضادات أكسدة.

ملوحة. ال هذه قاومةم على لتعم والتي التربة في الملوحة مستوى زيادة مع الكلية الفينوالت تزداد

 هذـهو داـهجإلا ءاـثنأ ةرحلا نيسجكألا اتريجذ رسأل ةيولخ فيتك ةيلسو رتبتع ةليولفينا باتكمرال

 أيضا. الخلية مما يؤدي إلى ضرر بالخليةل داخمع األسكوربات تتأكسد في  المركبات

 الملحي يؤدي إلى زيادة تكوين اللجنين اإلجهاد
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O& OH&  

 

 

 

 

 

 
 

H2O2أيضا ولكن 
 عـم

 نشاط مضادات األكسدة الغير أنزيمية: -

 األسكوربيك:- ١

 مضادات األكسدة الغير أنزيمية إلى طائفتين: تنقسم

 األسكوربيك.- ١

الكاروتينويد. ل الصبغات مث- ٢

 فقط معل هو أهم مضادات األكسدة ألنه ال يتفاع األسكوربيك

.hydroperoxidase Lipid  

 
 :ل مث األسكوربيك في العديد من األنشطة الحيوية في النبات ليدخ

 

 أنزيم مساعد ألنزيم آخر. )١

 مضاد أكسدة. )٢

 األلكترونات في غشاء البالزما أو في الكلوروبالست.ل في نقل معطي أو مستقب  )٣
 

 وجميعهم يساعد النبات في مقاومة األكسدة.
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 Ascorbate dehydro Mono ىـإل ويؤكسد األسكوربيك حمض بيروكسيديز األسكوربيك ليستعم
 

 كـلوذ لازـتإلخل MDA&DHA نـم لـك ضرعيتو ascorate  Dehydro   ىلإ لوحتي يذوال
 

 األسكوربات. إلعادتها مستودع

 عـم اعلهمـتف أو ROSـ ال هروب ليقل ولذا PSI بجوار يحدث األكسدة مضادات من النوع وهذا

 البعض. بعضهم

 نـم %٠١ ــب ردـويق مةتقدملا لنباتاتا يف تالسبورولكلا يف دمهلا جتاون ربأك وه كبيوركاألس

 األوراق.الذائبة في  الكربوهيدرات

 المحتوى الكلى للفينوالت:- ٢

 يروهتـسإ اتمانـسروديهالو ننيجاللو التانيناتو ديونوفالفلا لثم ةيوانث هدم جتاون يه توالالفين

 في أنسجة النبات. كثيفى
 

-Polyphenols يـف فاعلية رأكث وهي الحرة الجزذيرات من للتخلص مثالية كيميائية تركيبة تمتلك  
 

.  واألسكوربات لالتوكوفيرو من أكثر المعملية التجارب

Flavonoids- ـلا ةليمع رييتغ ىلع ةرقدلا اهل Peroxidation ةـبئتع ماـظن رـييتغ قيرط نع 

 ةـيلمع عـنميو ةرـحلا اتريذـجلا برـشت عنمي ريغلتا اذهو ةيغشألا يف لئاوسلا لقوتق نهودال
 

(H2O2 قوـف نـم اـيضأ لنباتاتا ىمحت يهف كلذلو 
 ديـسأك

 (عملية تكوين Peroxidationـال

 الهيدروجين.
 

 ةرـحلا اتريذـجلا رسأ يف اهيفتظو قيرط نع نهودلل ةيجراخلا دةسكألا عنمت وأ رخؤت تواللفينا-

 فهي مضادات أكسدة. وكذلك

 على مقاومة هذه الملوحة.ل الفينوالت الكلية مع زيادة مستوى الملوحة في التربة والتي تعم تزداد
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 هذـهو داـهجإلا ءاـثنأ ةرحلا نيسجكألا اتريجذ رسأل ةيولخ فيتك ةيلسو رتبتع ةليولفينا باتكمرال

 أيضا. الخلية مما يؤدي إلى ضرر بالخليةل مع األسكوربات تتأكسد في داخ المركبات

 الملحي يؤدي إلى زيادة تكوين اللجنين. اإلجهاد

 ل:محتوى الجلوتاثيون المختز-

 األهمية الفسيولوجية للجلوتاثيون في النبات تنقسيم إلى مجموعتين :
 

Redox و دةـسكألل داـضم نوتاثيولجالو & اناتويحالو لنباتا يف عفادالو يتربكلا هدم - ١ 

.Buffer  
 

 دةـسكألا تعالاتف يف كمحلتا يف نوتاثيولجلا لخيد يثح عفادلا يناتج نع ربيعلتا يف هرأثيت - ٢

 في إنقسام الخلية.ل واإلختزا

 ي:ت هواألنزيمات التي تنظم عملية إعادة الجلوتاثيون واألسكوربا

1) Peroxidase Ascorbic.  

2) reductase Glutathion.  

3) dismutase oxideSuper .  

4) reductase Monodehydroascorbate.  

لنبات. ا خاليا في األكسدة مضادات تكوين إعادة في األنزيمات هذه لوتدخ

 لزـتخإ ديعتو حاجنب دسكؤت يالتو لوسويتسالو تالسبورولكلا نم لك يف دةوجوم هذه دمهلا ةرئاود

 لـماكع كبيوركألسا لمعيو ناتاروتكلألل ياتطعمك NADH&NADPH مادختساب دةسكألا اتدمضا

 Zeaxanthin. وفي دورةل في إعادم بناء ألفا توكوفيرو لمختز
 

 ل.مختز لكعامل في الكلوروبالست والذي يعمThylakoid  الثالث لألسكوربيك على سطح الدور
 

 Thylakoid. كنتيجة لعملية radical Dehydroascorbate Mono األسكوربيك إلى ليختز
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 Thylakoidيـف وءـلضا ىـلع دـمتتع ةليمع ةسطاوب كبيوركألسا ءناب داعوي دمختـست يـوالت

Ferredoxin ل.المختزل كمصدر للعام 
 

 ءاـنب دةاـعإ ةـليمع يـف لزـتخملا لـماعلا وه GSH نإف DHAـل ةلماكلا دةسكألا ةالح يوف

 ورد APX بـعلي يثح GR قيرط نع هالزتخإ دايع نوكتمالو دسكتأملا نوتاثيولجالو كبيوركاألس

 في هذه العملية. هام

 لوإختزا APX ووظيفة األكسجين سحب أو بامتصاص والمتعقلة الكلوبالست في تحدث التي العملية
 

Mehler Ascorbate Peroxidase مــساب يثادــح ىمــست يــيئزجلا نيجــسكاأل 
 

.Photorespiration  

 
 كمضاد لألكسدة بطرق عديدة هي : GSH  ليعم

 ةـيقرطب لـميع كلذـبو ليسكروديهالو ديسأك ربوسالو يرذلا نيسجكألا عم يائيامي لعايتف - ١

 - ٢مباشرة على أسر الجذيرات الحرة . 

 نوـكتملا peroxide   Acyle ةـلازإ ةطـساوب لنباتا ءاشغ ةيبكرت باتث دةياز ىلع لميع

 - ٣ Peroxidation .Lipid لتفاع بواسطة

 ةطـساوب لزتخملا لكشلا ىلإ دسكتأملا لكشلا نم كبيوركألسا ةورد دييع يذالو لزتخم لماع

.dehydroascorbate reductase أنزيم  
 

٤ - GSH لزتخي     dehydroascorbate دـنع ةيميزنأ ريغ ةليمع ةسطاوب pH›7 زـيكرتو 
 

pH وتركيز ٨الخاصة به إلى GSHمن أكبر µmلالذي يصل وهذا يحدث في الكلوروفي ١ 

.٥ µm إلىGSH
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