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 الخالصة 

نقع بذور    وذلك لمعرفة تأثير  2021  -  2020  اجريت هذه الدراسة على محصول الحنطة في الموسم الزراعي للعام

الملحي األجهاد  تحمل  على  المحصول  قابلية  زيادة  في  الهيدروجين  بيروكسيد  بمحلول  عامل    ،الحنطة  تضمن 

تضمن عامل    كذلك  ،( ملي مول2.5و    2و    1.5و    1و    0.5و    0وكسيد الهيدروجين استعمال ستة تراكيز )بير

تم ( ملي مول، 125 و 100و  75و  50و  25و  0) التركيز الملحي لملح كلوريد الصوديوم استعمال ستة تراكيز

محتوى الماء النسبي  والمساحة الورقية و صفات للمحصول مثل )نسبة االنبات وارتفاع النبات  العدد من    دراسة

أظهرت نتائج  ،  GSHالكاروتين والبرولين وو bكلوروفيل    و   aنبات و كلوروفيل    /معدل الوزن الجافو    لألوراق 

  ت حقق   ملي مول  0والتركيز الملحي  ملي مول    2استخدام بيروكسيد الهيدروجين عند التركيز  معاملة  الدراسة ان  

الورقية، المساحة  النبات،  ارتفاع  في  المعدالت  لألوراق،  اعلى  النسبي  الماء  الجاف  محتوى    نبات،   /الوزن 

مع التركيز  بيروكسيد الهيدروجين  من  ملي مول    2استعمال التركيز    معاملة  ، في حين انb، كلوروفيل  aكلوروفيل  

وهذا يعتبر مؤشر على   GSH وكذلك البرولين و  لكاروتيناعلى المعدالت في معدال ت حققملي مول   100الملحي 

 قد ساهم في تعزيز قابلية النبات على تحمل الشد الملحي.  عند مستوى معين  ان استعمال بيروكسيد الهيدروجين

 المقدمة 

من اهم محاصيل الحبوب االستراتيجية التي عرفها وزرعها     . Triticum aestivum Lيعد محصول الحنطة 

تحتوي حبوب  االنسان بأعتبارها المادة األساسية في غذائه حيث تعتبر حبوب الحنطة المصدر الرئيسي للطاقة،  

ماء    %  17-8بروتين و%   8-7نشأ كذلك   71-63%على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات تبلغ حوالي    الحنطة 

 B1 ,B2فيتامينات  من  عناصر معدنية فضالً على احتوائها على كميات  %   3.5-1.5ون و  ده %     2.0-1.5و

 (.1987)اليونس واخرون،  واالحماض االمينية وبعض االمالح المعدنية

يعتبر االجهاد عائقاً امام تحسين وتطور النبات لذا فمن الضروري فهم الميكانيكية التي يؤثر فيها االجهاد على  

اجل وضع استراتيجية تقلل من تأثيراته، ويعامل بعض العلماء وجود االمالح الذائبة في محلول التربة  النبات من 

 . كنوع من االجهاد يعرف باالجهاد الملحي

يعد االجهاد الملحي من ابرز عوامل االجهاد غير الحيوي الذي يقلل بشكل كبير من اإلنتاجية النباتية في البيئات  

 يتزامن مع االجهاد الملحي الضغوطات األخرى مثل الجفاف واالجهاد الضوئي وغيره.  الطبيعية وغالباً ما 

ان سبب فشل تأخر االنبات في     (Kafi and Golden , 2001 )تؤثر الملوحة على إنبات البذور حيث ذكر  

تراكم هذا االيون داخل  األوساط الملحية العالية يعود الى التأثير السام لاليونات المسببة للملوحة كالصوديوم اذ ان  

 البذور يؤثر على األنشطة الحيوية للجنين.  

ان زيادة الملوحة تؤدي الى انخفاض النسبة المئوية لالنبات بشكل عام مع إطالة الفترة الزمنية ألكتمال االنبات  

اذ ان االمالح ترفع من الجهد االزموزي وبالتالي خفض كمية الماء الميسر لالمتصاص من قبل البذور كما إن عدم  

ر االنبات وان سبب انخفاض إنتاجية النباتات في التربة  حصول البذرة على كمية كافية من الماء يسبب فشل وتأخ

الملحية هو اضطراب العمليات االيضية مثل البناء الضوئي وبناء البروتينات والكربوهيدرات وامتصاص االيونات  



تعمل على تقزم السيقان الرئيسية وتقليل الفروع الجانبية وتؤدي الى موت  و RNA و DNAوتحطيم االحماض 

  .( Ashraf and Foolad , 2005 ) غضة حديثة التكوينالفروع ال 

(، ان الملوحة تعمل على خفض معدل طول المجموع الخضري على  2000)  Dionision and Tabit وجد  

عكس طول الجذور التي تزداد بأرتفاع تراكيز الملوحة. ان االجهاد الملحي يؤدي الى نقص في صبغات البناء  

كرومات في الجذور ونقص انتقاله الى المجموع الخضري، وفي المقابل يحدث زيادة  الضوئي نتيجة لنقص السايتو

وهذا الهرمون ينشط هدم الكلوروفيل مما يؤدي الى     (ABA)في الهرمونات المثبطة للكلوروفيل مثل هرمون  

نه  دخول األوراق في طور الشيخوخة، ويحدث نقص في محتوى الكاروتين تحت ظروف االجهاد الملحي حيث ا 

من المعروف ان الكاروتين له دور بالغ األهمية في حماية الكلوروفيل من الهدم تحت ظروف االكسدة الضوئية  

عن طريق التنفس الضوئي الذي ينشط في ظروف االجهاد الملحي مما ينتج في النهاية نقص الكلوروفيل بصورة  

وبالتالي خفض االنتفاخ الخلوي ومعدل انبات  كبيرة كما يعمل االجهاد الملحي على خفض الجهد المائي لألوراق  

 البذور بشكل يتناسب طردياً مع درجة الملوحة. 

الواطئة يكون   التراكيز  انه في  اذ  بالماء االوكسجيني وهو يعتبر سيف ذا حدين  الهيدروجين  بيروكسيد  يسمى 

اما في التراكيز  (،  Mittler and other, 2004)  بمثابة إشارة جزيئية معقدة تساعد في تحمل النبات االجهادات

 Dempsey and Klessing,1995على الموت الخلوي المبرمج )  التي تحثالعالية فتنتج عنه تحرير للعوامل  

).  

يساهم بيروكسيد الهيدروجين في العديد من االليات المقاومة عن طريق تعزيز جدار الخلية عبر تكوين اللكنين  

النه   جداً  مهم  المركب  وتحسين  بر يعتوهذا  الدفاعية  المواد  وإنتاج  المرضية  اإلصابات  ضد  دفاعية  وسيلة 

 (.( Bozso, 2005المقاومة

ان بيروكسيد الهيدروجين ليس إشارة جزيئية فقط وانما له وظيفة أرسال ايعازات    )Bhttachrjee    )2005ذكر  

 العمليات الفسيولوجية مثل الشيخوخةجزيئية متعلقة بنمو وتطور النبات ويكون المفتاح التنظيمي لمدى واسع من  

دور   الهيدروجين لبيروكسيدوقد وجد ان  . (Bright , 2006)وحركة الثغوروالتمثيل الضوئي والتنفس الضوئي 

في عملية تمثيل الغذاء للنبات ويشارك في مجموعة واسعة من التفاعالت وتعاقب اإلشارات الالزمة لجميع جوانب  

 , Cheesmanj)غلق ويشارك ايضاً في عملية االيض  فتح ويز الخشب وعملية  نمو الشعيرات الجذرية وتما

2007). 

يكون بيروكسيد الهيروجين خامالً عند عدم تعرض النبات الى اجهاد وهذه الخاصية تمنحه التنقل داخل انسجة  

وم والكالسيوم  الجزيئية المسؤولة عن الهرمونات النباتية ويحث البوتاسي  النبات كما يعمل على حث اإلشارات

. وتهدف هذه     ( Zhang et al, 2008)وهذا يؤدي الى رفع كفاءة النبات لالستفادة من الهرمونات وااليونات  

الدراسة الى التعرف على التركيز األمثل لبيروكسيد الهيدروجين الالزم لنقع بذور محصول الحنطة لتعزيز مقاومته  

   لالجهاد الملحي.

 المواد وطرق العمل 

الموسم الزراعي للحنطة للعام   وذلك    2021  -  2020اجريت هذه الدراسة في حقول كلية الزراعة واألهوارفي 

  الدراسة عاملين، العامل األول هو نقع   ت، تضمنرمل  1بتموس:    2تحتوي على    كغم   2بأستعمال سنادين سعة  

و    1.5و    1و    0.5و    0دروجين )مختلفة من محلول بيروكسيد الهي   بستة مستويات ساعات    9لمدة  بذور الحنطة  

  25و    0)  بستة تراكيز أيضاملح كلوريد الصوديوم   الري بمحلول، بينما تضمن العامل الثاني    ل( ملي مو2.5و    2

  5بعد تجفيفها هوائيا بدرجة حرارة المختبر وبواقع  بذور الحنطة ، زرعتملي مول (125و  100و  75و  50و 

البادرات الى عمر    ووصولولحين اكتمال عملية االنبات    فقط  محلول المغذيالب، سقيت البذور  بذرات لكل سندانه



تمت معاملتها بالمحلول المغذي والذي يحتوي على كلوريد الصوديوم بالتراكيز المطلوبة  ثم بعد ذلك  اسبوعين  

 القياسات للصفات التالية: اسابيع من المعاملة بالمحلول الملحي تم اخذ  8وبعد مرور  ،وبواقع ثالثة مكررات

ارتفاع النبات )سم(: تم احتسابه من خالل قياس ارتفاع خمسة نباتات من كل مكرر من سطح التربة الى  معدل  -1

 قاعدة ورقة العلم باستعمال مسطرة القياس. 

الورقية سم -2 المساحة  قياس  2معدل  ل: تم احتسابه من خالل  الرابعة  النباتية  للورقة  الورقية  ة  خمسالمساحة 

 بأستعمال المعادلة التالية: نباتات من كل مكرر 

 0.95)طول الورقة × أقصى عرض ( × (=2مساحة الورقة )سم

قدر محتوى الماء النسبي لألوراق بعد عزلها وأخذ اوزانها الطرية مباشرة  محتوى الماء النسبي لألوراق:   -3

الماء  على في انابيب اختبار تحتوي  سم ووضعت  10 –  5ميزان كهربائي حساس ثم قطعت الى اجزاء باستخدام 

العينات وتم التخلص من الماء باستخدام ورق   ،ساعات  4المقطر وتركت في الضالم لمدة     بعد ذلك استخرجت 

، ثم حسبت  Turgid weight (TW)الترشيح وقياس اوزانها من جديد والتي تمثل وزنها عند التشبع )االمتالء(  

لماء  ساعة، وقدر محتوى ا  48لمدة    0م  70بعد تجفيفها بفرن كهربائي عند درجة حرارة    DW)اوزانها الجافة )

 :(Barr and Weatherly 1962)وحسب ةالنسبي من المعادلة األتي

 

 100الوزن الجاف للعينة((* -الوزن الجاف للعينة(/ )وزن العينة عند التشبع -))الوزن الطري للعينة = 

 

الوزن الجاف للجذور )غم(: تم احتسابه من خالل وزن جذور خمسة نباتات من كل مكرر بعد تنظيفها بواسطة   -4

 .  0م70حرارة ساعة على درجة  72ماء الحنفية ثم تجفيفها بفرن كهربائي لمدة 

الوزن الجاف لألوراق )غم(: تم احتسابه من خالل وزن أوراق خمسة نباتات من كل مكرر بعد تنظيفها بواسطة   -5

 .  0م70ساعة على درجة حرارة  72ماء الحنفية ثم تجفيفها بفرن كهربائي لمدة 

مع معدل الوزن الجاف  جمع معدل الوزن الجاف للجذور معدل وزن النبات الجاف )غم(: تم احتسابه من خالل  -6

 . لألوراق

غرام    0.5تم تقدير صبغة الكلوروفيل بواسطة سحق عينة من االوراق النباتية بوزن  :  b و      aكلوروفيل   -7

وب خزفي  هاون  بتركيز  أبواسطة  االسيتون  جهاز  %80ستعمال  باستخدام  القراءة  ثم  المستخلص  ترشيح  تم   .

وكلوروفيل   aنانوميتر لحساب كل من كلوروفيل  645نانوميتر وكذلك  663السبكتروفوتوميتر على طول موجي 

b   :وحسب المعادالت التالية 

Chlorophyll a (mg/L)= (12.7*D 663) – (2.69*D 645) 

Chlorophyll b (mg/L)= (22.9*D 645) – (4.68*D 663) 

 

% 80مل من االسيتون بتركيز    20ملغم من االوراق وسحقت في هاون خزفي مع     100  تم وزن  الكاروتين: -8

بسرعة   المركزي  الطرد  جهاز  في  الدقيقة  3000ووضعت  في  )الرائق(    15لمدة   دورة  الراشح  اخذ  ثم  دقيقة 

Supernatant    مل من االسيتون في كل مرة حتى يصبح الراشح فاقد للون ثم   5واعادة األستخالص باضافة  

و    645و    480يجمع الراشح ويستعمل في تقدير تركيز الكاروتين، تم قياس االمتصاصية عند االطوال الموجية  

وحسب    (Kirk and Allen 1965)  نانوميتر باستعمال جهاز المطياف الضوئي لتقدير محتوى الكاروتين   663

 المعادلة التالية:

(W*1000*a)(0.114  A663 + A480)/  –645 0.638  (A ( 1-=الكاروتين )ملغم.غم 

aطول مسار الضوء في الخلية = . 

Vحجم المستخلص = . 

Wللعينة )ملغم(.  = الوزن الطري 

 



من حامض السلفوسلسليك بتركيز     3سم  10غرام من االوراق سحقت مع  0.5عينة بوزن  تم أخذ    البرولين: -9

من    3سم2مل من الننهايدرين و  2من الراشح وخلط مع    3سم2% ورشحت بواسطة ورق ترشيح ثم تم اخذ   3

م لمدة ساعة واحدة ثم وضع الخليط في حمام ثلجي  0  100حامض الخليك الثلجي  ثم حضن في حمام مائي بدرجة  

طور الحامل للصبغة عن الطور المائي، تم قياس شدة اللون  مل من التلوين حتى يتم فصل ال   4واستخلص مع  

نانوميتر على    520الناتج بقياس الكثافة الضوئية المرئية بواسطة جهاز المطياف الضوئي عند الطول الموجي   

 (. Bates et al, 1973وفق طريقة )

 

10- G.S.H   (تم تقدير تركيز الكلوتاثيون حسب الطريقة المتبعة من قبل :Noctor et al., 2012 .) 

 

الكامل   -11 العشوائي  التصميم  االحصائي  التحليل  في  استعمل  األحصائي:   Complete Randomالتحليل 

design (CRD)  والثاني التركيز    بستة مستويات  لتجربة عاملية بعاملين األول النقع ببيروكسيد الهيدروجين

البرنامج األحصائي    بستة مستويات أيضا  الملحي  التجربة باستخدام  وتمت    SPSSوبثالثة مكررات، تم تحليل 

)الراوي واخرون    0.05( عند مستوى أحتمال  L.S.D)المقارنة بين المتوسطات بأستخدام اختبار اقل فرق معنوي  

2000.) 

 

 والمناقشة لنتائج  ا

 اوال: نسبة األنبات 

( ونتائج التحليل األحصائي الى عدم وجود اختالفات معنوية في معدل نسبة األنبات بتأثير النقع  1يشير جدول )

 ببيروكسيد الهيدروجين. 

 النسبة المؤية لألنبات  ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل1جدول )

التركيز  

 الملحي 

 مول ملي 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 1.3±93.67 3.4±92.00 3.6±95.50 4.1±93.83 2.1±92.72 1.0±93.83 93.09 

  93.83 92.72 93.83 95.50 92.00 93.67 المعدل 

  L.S.D = no   

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 

 

 النبات ثانيا: ارتفاع 

بتأثير الزيادة في    ارتفاع النبات ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود اختالفات معنوية في معدل  2يشير جدول )

سم في حين كان للمستوى الملحي    42.55ملي مول اعلى المعدالت بلغ    0التركيز الملحي حيث كان للتركيز الملحي  

 سم. 31.47ملي مول أدنى المعدالت ألرتفاع النبات بلغ 125األعلى 

ملي مول    2يث حقق التركيز  ح  توكان لزيادة مستويات بيروكسيد الهيدروجين اثرا معنويا في معدل ارتفاع النبا

 سم مقارنة ببقية المستويات.  43.68اعلى متوسط بلغ 

وكان لتداخل عاملي التركيز الملحي والنقع بمستويات مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين تأثيرا معنويا في معدل  

للمعاملة النبات حيث كان  الصوديوم ×    0  )  ارتفاع  ال  2ملي مول كلوريد  بيروكسيد  ( اعلى  هيدروجينملي مول 

ملي مول بيروكسيد    0ملي مول كلوريد الصوديوم ×    125سم في حين كان للمعاملة )    49.23المتوسطات بلغ  

 . 26.45الهيدروجين( أدناها بلغ 



 أرتفاع النبات )سم(( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل 2ل )دوج

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 الهيدروجين ملي مول بيروكسيد 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 41.25 41.23 44.26 43.23 49.23 36.12 42.55 

25 36.25 36.25 41.34 42.34 47.11 40.21 40.58 

50 39.35 38.34 36.12 44.63 43.11 33.23 39.13 

75 33.21 34.24 33.67 40.13 44.25 36.12 36.94 

100 34.56 35.76 34.21 30.23 42.16 34.71 35.27 

125 26.45 24.26 35.23 33.03 36.21 33.62 31.47 

  35.67 43.68 38.93 37.47 35.01 35.18 المعدل 

 B) =8.33× L.S.D ( A L.S.D ( B) =3.30 L.S.D ( A) = 2.16  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 

 ثالثا: المساحة الورقية 

  المساحة الورقية/ نبات ( ونتائج التحليل األحصائي وجود اختالفات احصائية في معدل  3يالحظ من خالل جدول )

في حين   2سم  10.23ملي مول حقق أعلى المعدالت بلغ    0بتأثير زيادة التركيز الملحي ويبدو ان التركيز الملحي  

 . 2سم 8.89ملي مول أدنى المعدالت بلغ 125كان للمستوى الملحي األعلى 

ملي مول    2وكان لعامل بيروكسيد الهيدروجين تأثيرا معنويا في معدل المساحة الورقية/ نبات حيث حقق التركيز  

 مقارنة ببقية المستويات.  2سم 93.10اعلى متوسط بلغ 

والنقع بمستويات مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين تأثيرا معنويا في معدل  وكان لتداخل عاملي التركيز الملحي  

  ( للمعاملة  النبات حيث كان  الصوديوم ×    0ارتفاع  الهيدروجين( اعلى    2ملي مول كلوريد  بيروكسيد  ملي مول 

يد  ملي مول بيروكس  0ملي مول كلوريد الصوديوم ×    75في حين كان للمعاملة )    2سم  23.12المتوسطات بلغ  

 . 7.47الهيدروجين( أدناها بلغ 

 (2المساحة الورقية/ نبات )سم  ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل3جدول )

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 9.23 10.73 9.33 11.74 12.23 8.12 10.23 

25 8.22 8.34 9.46 9.12 12.06 9.23 9.41 

50 9.26 8.33 8.99 10.34 10.36 9.34 9.44 

75 7.47 9.34 9.23 10.52 11.43 8.23 9.37 

100 8.21 7.32 9.34 9.88 10.34 9.57 9.11 

125 8.64 8.67 9.46 8.12 9.16 9.30 8.89 

  8.97 10.93 9.95 9.30 8.79 8.51 المعدل 

 B) =3.01× L.S.D ( A L.S.D ( B) =0.85 L.S.D ( A) = 1.26  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 



 رابعا: محتوى الماء النسبي لألوراق 

محتوى الماء النسبي ألوراق  ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود فروقات معنوية في معدل 4تشير نتائج جدول )

التركيز الملحي ويالحظ من خالل الجدول ان التركيز الملحي    نبات الحنطة   ملي مول حقق أعلى    0بتأثير زيادة 

ملي مول، في حين كان للمستوى الملحي األعلى    50و  25% ولم يختلف معنويا عن التراكيز    80.83المعدالت بلغ  

 ملي مول.   100ولم يكن مختلفا معنويا ايضا عن التركيز  % 75.00ملي مول أدنى المعدالت بلغ 125

ملي   2حيث حقق التركيز   محتوى الماء النسبي لألوراقوكان لعامل بيروكسيد الهيدروجين تأثيرا معنويا في معدل  

ملي مول والذي لم يكن مختلفا عنه    1.5ماعدا التركيز  % مقارنة ببقية المستويات 83.00مول اعلى متوسط بلغ 

 . محتوى الماء النسبي لألوراقمعنويا في التأثير على  

ملي مول كلوريد    0حيث كان للمعاملة )    محتوى الماء النسبي لألوراق معدل  تأثيرا معنويا في  نعامليالوكان لتداخل  

ملي    125في حين كان للمعاملة )  %  86ل بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ  ملي مو   2الصوديوم ×  

 . %68ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( أدناها بلغ  0مول كلوريد الصوديوم × 

 

 محتوى الماء النسبي لألوراق ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل4جدول )

التركيز  

 الملحي 

 مول ملي 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 81 79 81 81 86 77 80.83 

25 81 77 83 84 83 74 80.33 

50 83 83 76 82 82 77 80.50 

75 74 70 77 82 83 73 76.50 

100 76 73 74 80 81 71 75.83 

125 68 75 74 77 83 73 75.00 

  74.17 83.00 81.00 77.50 76.17 77.17 المعدل 

 B) =8.32× L.S.D ( A L.S.D ( B) =4.26 L.S.D ( A) = 2.84  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 

 

 نبات )غم(.  /خامسا: الوزن الجاف

بتأثير   الوزن الجاف/ نبات ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود فروقات معنوية في معدل 5تشير نتائج جدول )

غم    0.33بلغ    ملي مول حقق أعلى المعدالت   0زيادة التركيز الملحي ويالحظ من خالل الجدول ان التركيز الملحي  

ملي مول أدنى  125ملي مول، في حين كان للمستوى الملحي األعلى    50و    25  ولم يختلف معنويا عن التراكيز

   . غم .220المعدالت بلغ 

  2حيث حقق التركيز    محتوى الماء النسبي لألوراقوكان لعامل بيروكسيد الهيدروجين تأثيرا معنويا في معدل  

توسط للوزن الجاف / ملي مول والذي كان له ادنى م  0بالتركيز  % مقارنة    0.35ملي مول اعلى متوسط بلغ  

 غم.   0.24نبات بلغ 

معدل   في  معنويا  تأثيرا  العاملين  لتداخل  نباتوكان  الجاف/  )    الوزن  للمعاملة  كان  كلوريد    25حيث  مول  ملي 

  125في حين كان للمعاملة )    غم   0.43ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ    2الصوديوم ×  

 . 0.16ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( أدناها بلغ  0ملي مول كلوريد الصوديوم × 



 )غم( نبات  /الوزن الجاف( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل 5جدول )

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 0.32 0.23 0.34 0.31 0.41 0.34 0.33 

25 0.22 0.34 0.36 0.28 0.43 0.31 0.32 

50 0.31 0.35 0.24 0.25 0.36 0.33 0.31 

75 0.25 0.23 0.26 0.32 0.37 0.23 0.28 

100 0.19 0.22 0.30 0.30 0.27 0.21 0.25 

125 0.16 0.24 0.21 0.25 0.23 0.25 0.22 

  0.28 0.35 0.29 0.29 0.27 0.24 المعدل 

 B) =0.23× L.S.D ( A L.S.D ( B) =0.16 L.S.D ( A) =0.12  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 

 

 a: كلوروفيل سادسا

 بتأثير  aتركيز كلوروفيل ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود فروقات معنوية في معدل 6تشير نتائج جدول )

  1-ملغم.غم  1.53ملي مول حقق أعلى المعدالت بلغ    0    ويبدو ان التركيز الملحي  زيادة تركيز كلوريد الصوديوم

 .  1-ملغم.غم  1.28ملي مول أدنى المعدالت بلغ 125، في حين كان للمستوى الملحي األعلى 

ملي    2حيث حقق التركيز      aتركيز كلوروفيل  بيروكسيد الهيدروجين معنويا في معدل    وقد أثرت زيادة تركيز 

ملي مول والذي كان له المتوسط    0والمستوى    مقارنة ببقية المستويات 1-ملغم.غم    1.53مول اعلى متوسط بلغ  

   .1-ملغم.غم  1.27األدى بلغ 

ملي مول كلوريد الصوديوم ×   0حيث كان للمعاملة )   aكلوروفيل وكان لتداخل العاملين تأثيرا معنويا في معدل 

ملي    001)  في حين كان للمعاملة    1-ملغم.غم    1.78ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ    2

 . 1-ملغم.غم  1.03ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( أدناها بلغ  0مول كلوريد الصوديوم × 

 aمحتوى األوراق من كلوروفيل  ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل6دول )ج

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 1.52 1.43 1.54 1.56 1.78 1.32 1.53 

25 1.33 1.45 1.45 1.65 1.65 1.43 1.49 

50 1.34 1.56 1.53 1.45 1.56 1.34 1.46 

75 1.26 1.32 1.46 1.45 1.44 1.23 1.36 

100 1.03 1.14 1.23 1.58 1.46 1.43 1.31 

125 1.15 1.10 1.34 1.32 1.31 1.44 1.28 

  1.37 1.53 1.50 1.43 1.33 1.27 المعدل 

 B) =0.32× L.S.D ( A L.S.D ( B) =0.13 L.S.D ( A) =0.12  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 



 

 bكلوروفيل : سابعا

زيادة تركيز   بتأثير    bلتركيز كلوروفيل  ( وجود فروقات معنوية في معدل  7جدول )في  نتائج  ال  يالحظ من خالل

والذي لم يختلف    1-ملغم.غم    0.62ملي مول أعلى المعدالت بلغ    0التركيز الملحي    حيث حقق  الصوديومكلوريد  

ملي مول أدنى المعدالت  125، في حين كان للمستوى الملحي األعلى  ملي مول  50و  25معنويا مع التركيزين  

 . 1-ملغم.غم  0.44بلغ 

ملي    2حيث حقق التركيز      bوقد أثرت زيادة تركيز بيروكسيد الهيدروجين معنويا في معدل تركيز كلوروفيل  

بلغ متوسط  اعلى  التركيزين    1-ملغم.غم    0.63مول  عن  يختلف  لم  مول    1.5و  1والذي  ببقية  ملي  مقارنة 

 . المستويات

ملي مول كلوريد الصوديوم ×   0ان للمعاملة )حيث ك  bوكان لتداخل العاملين تأثيرا معنويا في معدل كلوروفيل 

ملي   125في حين كان للمعاملة )  1-ملغم.غم  0.76ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ   2

 . 1-ملغم.غم 0.32ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( أدناها بلغ  0مول كلوريد الصوديوم × 

 bكلوروفيل ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل 7جدول )

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 0.54 0.55 0.61 0.64 0.76 0.62 0.62 

25 0.54 0.43 0.54 0.55 0.72 0.54 0.55 

50 0.61 0.42 0.53 0.61 0.65 0.45 0.55 

75 0.45 0.35 0.56 0.54 0.65 0.46 0.50 

100 0.44 0.36 0.56 0.57 0.56 0.47 0.49 

125 0.32 0.40 0.54 0.55 0.43 0.42 0.44 

  0.49 0.63 0.58 0.56 0.42 0.48 المعدل 

 B) =0.23× L.S.D ( A L.S.D ( B) =0.14 L.S.D ( A) = 0.16  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B = التركيز الملحي 

 

 : الكاروتين ثامنا

في اوراق    الكاروتينتركيز  في معدل   ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود فروقات معنوية8تشير نتائج جدول )

  كلوريد الصوديوم عند المستوى بتأثير زيادة التركيز الملحي ويالحظ من خالل الجدول ان التركيز    نبات الحنطة

ملي    25، في حين كان للمستوى الملحي    1-مايكروغرام. غم    07.14ملي مول حقق أعلى المعدالت بلغ    100

   ملي مول. 50و  0والذي لم يختلف عن المستويين 1-مايكروغرام. غم   12.11مول أدنى المعدالت بلغ 

ملي مول اعلى   2حيث حقق التركيز ، الكاروتينتركيز وكان لعامل بيروكسيد الهيدروجين تأثيرا معنويا في معدل  

ملي    0مقارنة بالتركيز  ملي مول    2.5والذي لم يختلف معنويا عن التركيز    1-مايكروغرام. غم    15.46متوسط بلغ  

 . 1-مايكروغرام. غم  11.55بلغ  للكاروتينتركيز مول والذي كان له ادنى 

ملي    100حيث كان للمعاملة )    في أوراق النبات   الكاروتينتركيز  وكان لتداخل العاملين تأثيرا معنويا في معدل  

- مايكروغرام. غم    18.32ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ    2مول كلوريد الصوديوم ×  



  9.11ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( أدناها بلغ    0ملي مول كلوريد الصوديوم ×    50في حين كان للمعاملة )    1

 . 1-مايكروغرام. غم 

 وزن طري( 1-الكاروتين )مايكروغرام. غم ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل 8جدول )

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 9.65 8.36 9.44 14.22 17.44 14.44 12.26 

25 9.34 9.35 10.47 13.55 14.56 15.36 12.11 

50 9.11 12.64 13.44 13.67 14.37 14.72 12.99 

75 13.56 13.67 12.45 14.33 14.04 15.55 13.93 

100 12.34 14.66 11.65 14.01 18.32 13.44 14.07 

125 15.32 13.67 12.64 13.22 14.04 12.01 13.48 

  14.25 15.46 13.83 11.68 12.06 11.55 المعدل 

 B) =2.57× L.S.D ( A L.S.D ( B) =1.04 L.S.D ( A) =1.11   

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 

 

 البرولين : ثامنا

في اوراق    الكاروتينتركيز  ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود فروقات معنوية في معدل 8تشير نتائج جدول )

بتأثير زيادة التركيز الملحي ويالحظ من خالل الجدول ان التركيز كلوريد الصوديوم عند المستوى    نبات الحنطة 

  125معنويا عن التركيز  مختلفلم الذي و 1-مايكروغرام. غم  123.21ملي مول حقق أعلى المعدالت بلغ  100

األ الملحي  للمستوى  بلغ    0  دنىملي مول، في حين كان  المعدالت  أدنى     1- مايكروغرام. غم    68.53ملي مول 

 ملي مول.  25والذي لم يختلف معنويا عن التركيز 

ملي مول اعلى    2لتركيز  كان لحيث  تركيز البرولين،  في معدل    اختالفا معنويا عامل بيروكسيد الهيدروجين  حقق  

 .ملي مول 2.5والذي لم يختلف معنويا عن التركيز  1-مايكروغرام. غم  26.134متوسط بلغ 

ملي   100وكان لتداخل العاملين تأثيرا معنويا في معدل تركيز البرولين في أوراق النبات حيث كان للمعاملة )  

- مايكروغرام. غم 148.54ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ  2مول كلوريد الصوديوم × 

ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( أدناها بلغ    0ملي مول كلوريد الصوديوم ×    25في حين كان للمعاملة )   1

 . 1-مايكروغرام. غم  31.34

 

 

 

 

 

 



 وزن طري(  1-)مايكروغرام. غم  البرولين( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل 8جدول )

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 34.56 40.32 35.11 85.37 111.47 104.33 68.53 

25 31.34 33.57 32.56 46.34 133.2 111.34 64.73 

50 66.47 60.33 74.54 88.43 128.60 109.32 87.95 

75 90.21 80.41 34.30 90.43 142.45 95.43 88.87 

100 133.24 123.52 130.32 98.32 148.54 105.32 123.21 

125 146.21 12.62 127.43 126.55 141.32 117.11 111.87 

 68.53 107.14 134.26 89.24 72.38 58.46 83.67 المعدل 

 B) =25.11× L.S.D ( A L.S.D ( B) =9.34 L.S.D ( A) =17.22   

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 

 

 

 GSH: الكلوتاثيون تاسعا

 G.S.Hالكلوتاثيون تركيز  ( ونتائج التحليل األحصائي الى وجود فروقات معنوية في معدل 9تشير نتائج جدول )

  100ان تركيز كلوريد الصوديوم عند المستوى  حيث وجد  بتأثير زيادة التركيز الملحي    في اوراق نبات الحنطة  

 ملي مول حقق أعلى المعدالت بلغ  

لم مختلف معنويا عن1-مايكرومول. غم    4.38 الملحي    125التركيز    والذي  للمستوى  ملي مول، في حين كان 

 .1-مايكرومول. غم  3.29ملي مول أدنى المعدالت بلغ  0األدنى 

حيث كان  ،  الكلوتاثيون في أوراق النباتتركيز  معنويا في معدل    تأثيربيروكسيد الهيدروجين    ألختالف تركيز  وكان

 .ملي مول  2.5والذي لم يختلف معنويا عن التركيز  1-مايكرومول. غم    5.35ملي مول اعلى متوسط بلغ    2للتركيز  

ملي  125 في أوراق النبات حيث كان للمعاملة ) الكلوتاثيونوكان لتداخل العاملين تأثيرا معنويا في معدل تركيز 

   1-مايكرومول. غم    6.01ملي مول بيروكسيد الهيدروجين( اعلى المتوسطات بلغ    2مول كلوريد الصوديوم ×  

  2.04الهيدروجين( أدناها بلغ    ملي مول بيروكسيد  0ملي مول كلوريد الصوديوم ×    25في حين كان للمعاملة )

 . 1-مايكرومول. غم 

 

 

 

 

 

 

 



             . وزن طري(1-)مايكرومول. غم الكلوتاثيون ( تأثير بيروكسيد الهيدروجين والتركيز الملحي في معدل 9جدول )

التركيز  

 الملحي 

 ملي مول 

 بيروكسيد الهيدروجين ملي مول 

 المعدل 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 

0 2.14 3.11 2.56 3.25 4.35 4.33 3.29 

25 2.04 2.34 3.55 3.69 5.57 5.32 3.75 

50 2.63 3.56 3.55 3.24 5.27 4.84 3.85 

75 2.11 3.56 3.61 3.12 5.77 4.55 3.79 

100 3.83 4.65 3.71 3.73 5.12 5.21 4.38 

125 3.45 4.07 3.26 4.36 6.01 5.03 4.36 

  4.88 5.35 3.57 3.37 3.55 2.70 المعدل 

 B) =2.66× L.S.D ( A L.S.D ( B) =1.14 L.S.D ( A) = 0.11  

 
A بيروكسيد الهيدروجين = 

B التركيز الملحي = 
 

 المناقشة 
 

النبات   أرتفاع  مثل  الخضري  النمو  صفات  معدالت  في  التراجع  من  حالة  وجود  الدراسة  هذه  خالل  من  يتبين 

من   النبات  اوراق  ومحتوى  نبات  الجاف/  والوزن  ومعدل  لألوراق  النسبي  الماء  ومحتوى  الورقية  والمساحة 

الى ان الزيادة  وربما يعود ذلك    ،بتأثير زيادة تركيز ملح كلوريد الصوديوم في ماء الري   bوكلوروفيل   aكلوروفيل  

ايونيا النمو سبب اجهادا  الحرة  في تركيز األمالح في وسط  الجذور  الزيادة في  تراكم    فضال عن  لزيادة  كنتيجة 

حدوث   وبالتالي  والكلور  الصوديوم  للنبات  ايونات  المائية  العالقات  في  الثغور تغييرات  غلق  عنها  ينتج    والتي 

وبالتالي انخفاض النشاط األنزيمي وضعف تكوين الكلوروفيل ونقص في معدل استطالة الخاليا و اختزال في معدل  

نمو النبات بشكل كلي،  فضال عن ذلك فأن تلك األيونات تعمل على حدوث خلل في توازن الهرمونات والفعاليات  

التركيب    وأهمهاالحيوية   التعديل  عمليتي  الطاقة من أجل  الى استهالك جزء كبير من  الضوئي والتنفس اضافة 

 (،  Francois et al, 1986األزموزي بدال من أستعمالها في عمليات النمو )

 

النباتية والتي تؤدي دورا    افي الخالي  ان لبيروكسيد الهيدروجين دورا كبيرا في تنشيط النظام المضاد لألكسدة 

(، فضال على انه يعتبر منظم  Gechev et al, 2002تحسين نمو النبات وتحمله لألجهاد التـاكسدي ) كبيرا في  

مثل   األشارة  وبروتينات  الخاليا  وأنقاذ  الدفاع  وبروتينات  األكسدة  لمضادات  الجينات  لبعض  الجيني  للتعبير 

 Shuجهاد وحسب التركيز المستعمل )وزيادة تحمل األ  وعوامل النسخ وبالتالي تعزيز النمو  الفوسفيتيز والكاينيز

et al, 2005  وربما يعود التأثير األيجابي  لمعاملة البذور بمحلول بيروكسيد الهيدروجين على صفات النمو ،)

المختلفة الى التداخل الذي يحدثه بيروكسيد الهيدروجين مع الهرمونات النباتية في تنظيم كمون البذوروانباتها ) 

Wang et al, 1998 .) 

 

ان سبب زيادة  معدالت صفات النمو في هذه الدراسة عند زيادة تركيز بيروكسيد الهيدروجين قد يعود الى ان  

نمو الجيد  بالللبادرات   السماحبيروكسيد الهيدروجين يساهم في زيادة تمثيل الغذاء المخزون في البذرة وبالتالي 

ية أكسدة البروتينات التي تخزنها البذرة حيث يعمل  خالل مراحل التكوين األولي خالل عملية تحوير في عملمن  

كجزيئة اشارة في العديد من المسارات األيضية التي لها عالقة    بيروكسيد الهيدروجين والجذور الحرة األخرى

 (.2020باقر،  في تمثيل الخزين الغذائي في أنسجة التخزين بسرعة من اجل النمو السريع للمحور الجنيني )

 



حسن كثيرا من مستويات مضادات األكسدة   لعديد من الدراسات ان المعاملة ببيروكسيد الهيدروجينلقد اشارت ا

تحت ظروف األجهاد المختلفة، حيث يعتبر الكاروتين    GSHغير األنزيمية مثل الكاروتين والبرولين والكلوتاثيون  

ضر بالهياكل  تيمكن ان يتراكم دون أن  و   من مضادات األكسدة القوية التي تتفاعل مع انواع األوكسجين الفعالة

كسجين  وجزيئة صغيرة ذات قابلية عالية على الذوبان في الماء تساهم في أزالة انواع اال  عبارة عن  الخلوية لكونه

 ( Bohnert et al, 1996)  مقابل البروتينات واستقرار األنزيمات  حماية سالمة األغشية الخلويةلاعلية التف

 

المبرمج وبالتالي التخفيف من األثار الضارة ألنواع  وي  ، كما يكون للبرولين دورا كبيرا في تثبيط الموت الخل 

 األوكسجين الفعالة. 

 

عند    GSHد تراكم للكاروتين  والحامض األميني البرولين وكذلك الكلوتاثيون  وأظهرت نتائج هذه الدراسة وج

ان رفع كفاءة األنظمة الدفاعية    كسيد الهيدروجين،وزيادة تركيز ملح كلوريد الصوديوم كذلك عند التداخل مع بير

وهذا يعود الى    اسة،ومنها األجهاد الملحي في هذه الدر  لألكسدة يعزز من مقاومة النباتات لألجهادات المختلفة

حيث  التي تسببها ايونات الصوديوم    الدورالذي تؤديه مضادات األكسدة غير األنزيمية في ازاحة الجذور الحرة

األنزيمية    هنا  GSH  الكلوتاثيون يعمل   غير  األكسدة  بقية مضادات  المحفزة  مع  التفاعالت  في  كعامل مساعد 

وبالتالي المحافظة على حيوية الخاليا    د الهيدروجين الى ماءبواسطة انزيمات البيروكسيديز ألختزال بيروكسي

    النباتية وحمايتها من األثار الخطيرة التي تسببها األمالح.
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