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دور بعض مواد النمو ومضادات األكسدة فى التغلب على األثر الضار لإلجهاد الملحى 

The effect of some growth materials and antioxidants on 

overcoming the harmful effect of saline stress 
 

 دور مواد النمو أوال:

 داـإلجهل راـلضا رثألا ىلع بلغلتا ىف لاعف رثأ نينيكالو نيلييربجالو تيناسكألوا لثم مولنا دامول نأ لوحظ
 

 ـ  تياركـسلا ـ  تاـينألما ـ  نليرولبا لثم ةائيذغلا تحواللتا جاتونل كمارت ثادحإ لالخ نم كلذو .حىلمال
 

 ملحىال اإلجهاد اومةلمق الخلوى للعصير اإلسموزى الضغط زيادة إلى يؤدى وهذا أمينات البولىـ  األيونات

دة. كمضادات أكس لتعم أيضاً المواد الخارجى عالوة على أن هذه

يكون  ية معينةيولوجتؤدى إلى تنشيط عمليات فس أيضاً عالوة على ذلك فإن مواد النمو (الهرمونات النباتية)

 نـم كـلذو تلنبال موالنو يواميكولبيا ىوتمحلا ىلع حىلملا داإلجهل رلضاا رثألا ىلع بلغلتا اهتجتين من

 ل:خال
 

   الماء إلنسياب الجذر مقاومة لتقلي الوقت نفس وفى الجذر نمو وتنشيط زيادة على الهرمونات لتعم 

 (زيادة إمتصاص الماء)ل إلى الداخ

 صبغاتـ  اصرالعن من المحتوى فى حدثت التى والتغيرات لالخل على التغلب على الهرمونات لتعم 

 النباتية. الهرمونات من الداخلى المحتوىـ  الضوئى البناء

   رـناصعلا صاـتصمإ دةياز ىبالتالو ورذجلا لالخ نم ءاملا صتصامإ دةياز ىلع تناهرمولا لمعت 

 المغذية.

 البوتاسيوم من المحتوى زيادة إلى الهرمونات تؤدى (K) تؤدى ماكـ  إمتصاصة زيادة طريق عن 

 زيادة تراكم السكريات فى أنسجه النباتات. إلى

   ىوـتمحلا نم تاطثبملا ىلإ تاطشنملا ةبنس دةياز ىلإ ىدؤت طةشلنا ةلنباتيا تناهرموالب ةلمامعلا 

 الداخلى للهرمونات النباتية مما ينشط النمو وبالتالى التغلب على األثر الضار لإلجهاد الملحى.
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   نـمو ـ ةيوضعلا ضاألحما ـ نليرولبا ـ تارديوهبكرلا نم ىوتمحلا دهياز ىلإ تناهرمولا ىدؤت 


 كلذـكو Osmoregulators     هيموزـأس تاـظمنم اـهنأ اهنع فروعم دامولا ذهه نأ فرومعال
 

 الناتجة عن اإلجهاد الملحى. radicals Free أكسدة للجذيرات الحرة كمضادات

 دمـه وتثبيط الكلورفيالت تخليق تنشيط لخال من للملوحة الضار األثر على للتغلب الهرمونات تؤدى 

 صبغات البناء الضوئى.
 

   ضـعبو لرويفوـكولتا -  ونتاثيولجلا – نتيرواكلا نم ىوتمحلا دةياز ىلإ ًيضاأ تناهرمولا ىدؤت 


 وكلها مضادات أكسدة وتحمى الخاليا من SOD  & APX  &  GR & Catalase  لاإلنزيمات مث
 

ROS .الناتج من اإلجهاد الملحى 

 مضادات األكسدة دور

 
 ثانيا:

antioxidant materials on mitigate the harmfull effect of salinity stressRole of .  

 تاـلنبا رضـعت دـنع طشنت دامولا ذههو تلنباا جهسنأ ياالخ ىف ةيعبيط ةورصب دةسكألا تادضام دجاوتت

الحرة  الشوارد وأ الحرة الجذيرات وأصطياد كنس على المواد هذه لوتعم المختلفة Stress اإلجهاد لظروف

radicals Free األغشية من ىأل الحرة الشوارد أكسدة عن الناتجة األضرار من ومكوناتها الخلية وحماية 

 DNA. البالزمية

 األكسدة منها ما هو إنزيمى وما هو غير إنزيمى ومنها: ومضادات

Superoxide dismutase ) SOD( 

- )CAT( Catalase  

- )APX( Ascorbate peroxidose  

- )GR( reductaseGlutathion  

- )MDAR( ascorbate reductasemonodehydro  

- Flavonoids.  

- Carotenoids.  

- Ascorbic 

- Citric 

- Tocopherol -a  

- dipiptides Poly and  

- Salicylic.  
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 :تأثير اإلجهاد الملحيل دور حمض السالسيلك في تقلي
 

 الجذور ويزيد تراكم الصوديوم في خالياالسالسيلك نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في ل . يقل١
 

 ء.غير عضوي ويؤدي إلى زيادة جهد الماء ومحتوى الما Osmolyte ـك لاألوراق يعم
 

 لـفيورولكلا فـيطو داهجإلا فروظ تحت لنباتل يئولضا ءادألا حسني كيلسالسلا نإف اذلو .٢

 .٣اإلجهاد. ل يعطي إشارة عن قدرة النبات على تحم

 تـحت نوـبركلل يئاغذلا لوحلتا لمعد حسني كيلسالسلا ضمحب ةلماعملا نأ ىلع ليد اذهو

 الضغط األسموزي.

 موـويق نليروالبو توالحكالو ياتركسلا لثم ةفتلخم داوم كمارتي كيلسالسلا ضمح دوجو يف  .٤
 

µm ٧- ٠١µm& دـنع ةـفتلخم اتريغبت نـم ٤- ٠١ SOD POD&APX&GR &  

 
 السالسيلك.

 

 ريـشي كـلوذ GSSG ىلإ GSH ةبسن دزويو GSH ىوتسم دزوي كيلسالسالـب ةلماعملا .٥

  .٦إلى قوى مضادة لألكسدة. 

 هباـشأو لـفيورولكلا كمارـي )٥ (µm كيلـسالسلا نـم ةاليع اتزيكرتب ةلماعملا اقألورا

 .٧الكاروتينات واألوراق المعاملة بالسالسيلك يبدو نشاط عالى للسوبر أكسيد ديسميوتيز. 

 تـحت حـمقلا وربذ يف ةئيولضا ناتهرمولا ىوتسم يف ريغلتا يالشي كلساليسالب ةلماعملا

IAA&Cytokinine الملحي وهذا يمنع أي إنخفاض في  اإلجهاد طبـثملا رثيأـلتا لـلويق 

 على نمو النبات. لإلجهاد
 

 في بذور القمح المعاملة بالساليسيلك. APA . زيادة مستوى٨
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 لحي:هاد الماإلجل في تقليل األسكوربيك والجلوتاثيون والسيتريك والتوكوفيرو  دور
 

 ب:أسبا عدة طريق عن ROS ـل الضار التأثير لتقل المواد هذه لك
 

 Peroxidation .Lipid يمنع )١

 يـف ةدـسكألا داـضم ماـظنو يناـلثا يئوـلضا ماـظلنا يف ناتروتكلإلا لاإنتق يف لخيد )٢

 الكلوروبالست .
 

RadicalOxygen Free  على أسرل ) يزيد ثبات الغشاء ومضادات األكسدة تعم٣ 
 

 .Peroxy radical &Singlet OxygenLipid & (٤  
 

 المتكون في الغشاء المزدوج.radical Peroxyl  معل يتفاع )٥
 

Single عـم اـيميزنأ ريغ لعاويتف نيجروديهلا ديسأك قوف رسأي )٦ ROS لـثم ىرـخألا 

.Hydroxyl radical وSuper oxide radical  وOxygen  
 

 ةورد قـيرط نـع كبيوركـألسا ضـمحو ءاملا يف ةئباذلا دةسكألا اتدضام نيوتك دةاعإ  )٧

 األسكوربات جلوتاثيون.

 يقوم بتثبيت تركيب الغشاء. )٨

 للجلوكوز والبروتين.vesicle glycerol Digalactosyl نفاذيةل يقل )٩
 
 
 
 

 دور Polyamine اإلجهاد الملحي:ل في تقلي
 

 على تكيف النبات مع اإلجهاد.ل األسبرمين واالسبيرميدين والذي يعمل يشم .١
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 Peroxidation.ـ ال من الغشاء وحماية لألكسدة المضاد النظام في كبيرا دورا تلعب .٢
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 ي:هل امتأثير الملوحة على النمو نتيجة عدة عول تأثير البولي أمين في تقلي
 

 تنشيط جهاز المناعة المضاد لألكسدة. .١

 مستوى السوبر أكسيد وفوق أكسيد الهيدروجين في األوراق.ل يقل  .٢

 لخاليا.ا تدمير ليقل وبالتالي الهيدروجين أكسيد فوق ليقل .٣

 ادةـزي قـطري نـع لعن طريق إخماد األكسيجين الذري ويثير الكلوروفي ROS لال يختز .٤

  .٥مستوى الكاروتين وبذلك يحافظ على غشاء الكلوروبالست. 

 قاورأ يـف peroxidation Lipid لـلويق MDA يوـتحم لـلويق فالغلا يبرست لليق

 النبات.

 وبذلك يمنع تدمير الخاليا. cationic( )polyنتيجة طبيعته  .٦

 مستويات الملوحة.ل في كAPX&GR&CAR&GSH يزيد نشاط .٧

 ل.ويمنع تكوين الكلوروفيل يستحث تكوين الكلوروفي .٨
 

PAsلالتركيزات العضوية والتي تعزي تدخل . يزيد ك٩ نازـتإلا لـثم ةـيويحلا لياتمعلا يف 

 والبروتين. DNA&RNA األيوني وتكوين
 
 

 الفسيولوجية الناتجة عن اإلجهاد الناشئ عن التعطيش التغيرات

Drought stress 

 غور.الث غلق إلى يؤدى الحارسة الخاليا من الماء وخروج لالذبو إلى يؤدى النتح لمعد إرتفاعـ  ١

 ل:مراح عدة على المائى المحتوى نقص عن الناتج لالذبو يحدثـ  ٢
 

 ذهـه وتحدث لذبو ذلك بسبب يحدث وال جزئية بدرجة الماء الخاليا تفقد حيث ل:الذبو لقب ما درجه 

 الحالة أثناء الظهيرة.
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   صاـتصالما لدعم نم ربكأ ةرجدب حلنتا لدعم ثدحي اهيفو ًيضاأ ةتقؤم ةالح ىهو :تقمؤلا لوبذلا 

 لدـعم ضفخنـيو ًامامت غورلثا قلغت ثيح لالليو بروغلا ءثناأ ةالحلا ذهه ىشالتتو راحلا جولا فى

 بدرجة ملحوظة. النتح

   لوبذـلا مرتـأس اذإو ةبرلتل ءام فةإضاب الإ تلنباا اهنم ىفيش ال مةقدتم ةلرحم ىهو :مائدلا لوبذلا 

 ءاـملا دـفقلا لدمعل هجتين ًامامت مولنا فقوتي مائدلا لوبذلا ةالح ىفو تلنباا تموي مياأ دةع مائدال

 تماماً. اإلمتصاص بإستمرار وتنغلق الثغورل أكبر من معد يكون

   تاـلنبا قاورأ عـيمج مـعتو لوبذلا ضاعرأ دادزت ةقابسلا ةالحلا رامرتسإب :لوبذلا تارجد ىصقأ 

 إبتداء من األوراق السفلى.

التغيرات البيوكيماوية الداخلية فى المحتوى من مضادات األكسدة تحت 

 ظروف التعطيش

 نيـبو ةـباتيلنا جةسنألا ىف دةسكألا تادضام نم ىوتمحلا نيب زناوت مدع ثودح ىلإ ىائملا داإلجها ىديؤ

والناتجة عن عمليات األكسدة تحت ظروف اإلجهاد المائى.  (Ros) ومنها radicals Free الجذيرات الحرة

 & )Carotenoids & Tacopherol E( )vitamin & ascorbate )vit.c نـمـل ك من المعروف أن

glutathion تحت الضوئى البناء جهاز أغشية حماية على األكسدة مضادات من المواد هذه وتساعد تؤدى 

 إجهاد األكسدة. ظروف

 

   تمركز أيضاً وجد Tocopherol  a- مهم ورد يلعب أيضاً المركب وهذا الخضراء البالستيدات لداخ 

 دائريةال غير الضوئية القسفره فى وخاصة الضوئى البناء عملية فى جداً

phosphorylatio photo cyclic Non ىف تاذبالو .)PSI( Photosystemt نأ كـلذ ىـنمعو 

 بـلمركا ذاـه أن على عالوة الضوئى البناء جهاز بحماية يقوم (a-Tocopherol) األكسدة مضاد

 & ASA( ascorbate( ليشجع على تكوين وتخليق مضادات أكسدة أخرى مث أيضاً

)CA( Carnosic acid  
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   اإلجهاد المائى stress(   )Drought ليؤدى كذلك وبشدة إلى نقص واضح وكبير فى تمثي  Co2 فى 

 صـقن ىدؤـي اـمك .ةسراحلا ياخالالب ءاملا صقن لعفب غورلثا قالغنإل كلذو ىئولضا ءلبناا ةليعم

 وخاصة ئىالضو البناء إنزيمات نشاط فى شديد نقص إلى stress( )water أيضاً الماء

.Ribulosebiphoscarboxylase )RBP caeboxylase(  

   يؤدى stress   Drought إنتاج إلى Ros مضادات بمواد كبحها يمكن الحرة الجذيرات وهذه بوفرة 

 ل:ثيرات مالعديد من التغاألكسدة. وعموماً فإن النباتات تحت ظروف اإلجهاد المائى يحدث بها 

1- mdecules increased production of ROS and of oxidized target.  

 إنتاج الشوارد الحرة والمركبات المؤكسدة الضارة. زيادة

2- functions increases in the expression of genes for antioxidant.  

 زيادة نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة.

3- stress ng capacity for Ros resulting in tolerance against droughtincreases Scavengi.  

 المواد الكانسة للجذيرات الحرة لمقاومة إجهاد الجفاف. زيادة

4- system increasesx in the levels of an tioxidants and antioxidative.  

 المحتوى من مضادات األكسدة ونظام مضادات األكسدة. زيادة
 

   رأثيت جاتون مهأ منو Ros ةيالزملبا ةيشألغا دةسكأ وه Peroxidatian  Lipid ثادـحإ كلذـكو 

 وادـم تخليق لىإ كذلك يؤدى مما المستهلكة والطاقة الخلية لداخ المنتجة الطاقة بين جداً كبير لخل

 على األضرار بمكونات الخلية.ل تعم سامة
 

 كبات عديدة منها.مر Ros السام الناتج عن تفاعالتعلى إزالة األثر ل من المواد الهامة جداً والتى تعم

1- Supesoxide dismutase )SOD( 

2- Catalase )CAT(  

3- Ascorbate Peroxidase )APX( 

4- Peroxidase )POD(  

5- )GR( Glutathion reductase  
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6- )MDAR( dehydro ascorbate reductaseMono  
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7- Flavonoids 

8- Anthocyanins 

9- Carotenoids 

10- acid Ascorbic  

   نـم ةـليخلا تاـنوكم ىـلع ظافحالو دةسكألل دضامك كبيكورسألا هبعلي ىذلا وردلا ةيهمأل ًاظرنو 

 ىـف كبيوركـسالا ضـمح (AA) اهبعلي ىلتا راودألا مهأ زاجيإ نمكي هإنف رامدالو مدهالو دةسكاأل

 األنسجة النباتية كالتالى: خاليا
 

1- factor. -Coas an enzyme 

2- as antioxidant.  

3- as doner acceptor in electron transport at the plasma membrane or in 

chloroplasts.  

 اـمك stress  .Oxidatio داإلجها ومةاقمب ًادج ةقثيو القةع اهل كبيكورسالا اهبعلي ىلتا راودألا ذهه نم لك

 -Tocopherol  a بعملية البناء الضوئى وكذلك تخليق مركب مضاد األكسدة أيضاً أن له عالقة وثيقة
 
 
 

 المورفولوجية والفسيولوجية الناتجة عن اإلجهاد الناشئ عن البرودة التغيرات
Cold stress 

 .النهاية فى اتالنب موت إلى يؤدى مما النباتية األنسجة فى المائى المحتوى نقصـ  ١
 

 تاـلنبا تموي دقو ةائيوتسإلا تحتو ةائيوتسإلا تلنبال ةربيك رارضأ ببتس دجملتا رجةد قوف دةرولبا ـ   ٢
 

 ٥.٠ النهاية وخاصة إذا ما تعرضت لدرجة فى ئيةالغذا التحوالت بسبب وذلك ساعة ٦٣ لمدة ْم ٥.٥ـ 

 تحت هذه الظروف. المضطربة
 

 لـعمت ةـيجلث تاورللب ًناوكم ياخاللا نبيو لخاد ءاملا دجمت ىلإ ىدؤت دجملتا رجةدل ةراحرلا ضافخنإ – ٣

 .على تهتك الجدر واألغشية البالزمية مما يؤدى إلى موت الخاليا
 

 فاـفج ىلإ ىدؤي امم ةلبينيا تافاسملا ىلإ ياخاللا نم ءاملا بحس ىلإ ىدؤي ةراحرلا رجةد ضافخنإ ـ   ٤
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 وربما يتجمد.البروتوبالزم فتتغير صفاته 
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 البيوكيماوية الناشئة عن إجهاد البرودة: التغيرات

 اذـهو .دةروـلبا فروـظ تحت -Tocopherol  a نم تسالبورولكلا ىوتحم ىف حاضو صقن وحظل ـ  ١

 المركب من أهم مركبات مضادات األكسدة فى الكلوربالست.

 (ROS) لمث radicals Free إنتاج ويتبعها الغذائية التحوالت فى والتحورات التفاعالت بعض تنشيطـ  ٢

 DNA. لها تأثير مدمر على األغشية البالزمية والمحتوى من والتى

 اإلجهاد الناشئ عن الحرارة المرتفعة

Heat stress 
 

 التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة:

 ىـلإ ىدؤـي امم صتصاإلما لدعم نم ربكأ ةرجدب حلنتا لدعم دةياز ىلإ ةراحرلا رجةد عافترإ ىدؤي ـ   ١

 تاـلنبا تموي دقو رعفألاو قاألورا توم ىلإ ًيضاأ ىدؤي امم جةسنألل ىائملا ىوتمحلا ىف ديدش صنق

 ٢فى النهاية. 

 الهدم لمعد يزيد مثالًف بالخاليا الغذائية التحوالت فى إضطرابات حدوث إلى يؤدى الحرارة درجة إرتفاعـ 

 البناء فيصبح النبات قزماً ويموت فى النهاية.ل أكبر من معد(التنفس) بدرجة 

 ةريغـلصا تاـنباتلا ناقيـس توم ىلإ ىدؤي مْ ٠٧ ىلإ نياألحا عضب ىف ةبرلتا ةرارح رجةد عافترإ ـ   ٣

 ٤المالصقة للتربة. 

 نـم سميكة بقةبط األشجار بعض سيقان بإحاطة وذلك المرتفعة الحرارة درجات لتتحم النباتات بعضـ 

   ٥للحرارة. ل الفللين (القلف) وهو رديء التوصي

 ريتغ ثدـحي كلذكو ةيعبيطلا تتينارولبا قليخت ىف صقن ىلإ ىدؤي ةعفترم ةرارح تارجدل تلنباتاا عرضت ـ

 بروتين ىـلع لوـصحلل ىدؤـي امم Transcription  &  Translation رجمةالتو خسلنا ىليتمع ىف

 النبات تعرض ما إذا البروتين هذا ويتخلق HSP( protein shock Heat( بإسم يعرف جديد

 ْم. ٥بحوالى ل حرارة بأعلى من الحد األمث لدرجة
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 ويحدث الخلية ىـف تايـضعلا بـيكارت كلذكو ىولخلا بيركلتا ىف رارضأ ثودح ىلإ ىدؤت ةعفتمرلا ةراحرلا رجةد ـ  ٦

 الجينى التعبير فى تغيير أيضاً يحدث كما البالزمية األغشية وظيفة فى تدهور أيضاً

expression Gene  

 البيوكيماوية الناشئة عن اإلجهاد الحرارى: التغيرات

 نواتج ير مدمر علىبكميات وفيرة وهذه الجذيرات الحرة لها تأث ROS لوحظ أن تحت تأثير الحرارة المرتفعة يتم إنتاج

 نـم المحتوى تدمر أنها كما وإتالفها البالزمية األغشية بأكسدة تقوم أنها كما الغذائية التحوالت
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