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الخالصة
اجريت التجربة في الحقل العائد لقسم علوم الحياة /كليةة التربيةة للعلةوم الصةرفة-ابةن الهيثم/جامعةة بغةداد لمواةم النمةو
 2015بهةةةةدا د ااةةةةة تةةةةجهيرفتراا ا جهةةةةاد المةةةةائي ( (14,8,2يةةةةوم ت ا تراكيامتاايةةةةدة مةةةةن عنصرالسةةةةيلينيوم
( )20,10,0ملغم.لتر 1-تهرمون البرااينو يد ((2, 1 ,0ملغم.لتر 1-في بعض المؤشراا المظهرية (محتةو المةا
النسةةةةبي  ،عجامةةةةا الترةةةةبا ) تتراكيةةةةا الهرمولةةةةاا الداضليةةةةة (الجبةةةةرلين ،ةةةةةامض السالسةةةةلي ) لنبةةةةاا ال ابةةةةرة
 .Coriandrum sativumصممت التجربة بنظام القطاعاا العرةوائية ال املةة تبةثمك م ةر اا تبواقةا  81تةةدة
تجريبيةة مسةةاةة الوةةةدة منهةا )1م . ) 2اظهةةرا النتةائا مةةايلي :ات  ،اهةةرا فتةةرة ا جهادالمةائي الرةةديد لمةةدة  14يةةوم
تاهيرا ً البيا في ضفض متواطاا محتو الما النسبي تتركيا الجبرلين الةداضلي .هاليةا ،ازدادا متواةطاا عجامةا
التربا تتركيةا ةةامض السالسةلي عنةد التعةر لمجهةاد المةائي .هالثةا ،كةان تجهيرعةاملي عنصرالسةيلينيوم تهرمةون
البرااةةينو يد ايجابيةةا فةةةي زيةةادة متواةةطاا محتةةةو المةةا النسةةبي تتراكيةةةا كةةل مةةن هرمةةةون الجبةةرلين تةةةةامض
السالسلي  .ابعا ،كان دت كل من عنصر السيلينيوم تهرمون البرااينو يد ايجابيا في التقليل مةن تةجهير اجهةاد المةا
السلبي كما كان التداضل الثمهي بين فترة ا جهةاد الرةديدة  14يةوم تالةرا بةالتراكيا العاليةة مةن السةيلينوم تالهرمةون
ايجابيا في الحد من تجهير ا جهاد القااي.
الكلمات المفتاحية :ا جهاد المائي ،السيلينيوم ،البرااينو يد ،لباا ال ابرة.
ABSTRACT
The experiment was conducted in a field at Department of biology /Education college
for pure sciences Ibn -Alhaitham during the growing season 2015. The goal of this study
was effect of water stress (2 , 8 , 14) days and interaction with spraying selenium
(0 , 10 , 20) mg.L-1 and brassinolide hormone (0 , 1 , 2) mg.L-1 on some phenotypic
indcators (water relative content , water saturation definition) and the concentrations of
endogenous plant hormones (Gibberellic and salicylic acid) for coriander plant
Coriandrum sativum plant , the experiment performed with factorial Randomized Block
Complete Design (RBCD), with three replicates and 81 experimental units the area of
one of them 1m2. The results showed: first, the effect of sever water stress for 14 days
was negative effect and decreased the means of relative water content and concentration
of endogenous gibberellic acid. Second, the means of water saturation definition and
salicylic acid were increased with water stress. Third, the effect of selenium and
brassinolide was positive to increase of study indicators with influence of
concentrations. Fourth, the role of selenium and brassinolide was positive to decrease of
passive effect of water stress also the triple interaction between the severe stress at 14
days and the spraying the selenium and hormone was positive to decrease effect of
severe stress

المقدمة
يعةةد ا جهةةاد المةةائي اةةةد ابةةرز الةةوال ا جهةةاداا البيايةةة المةيويةةة تا كثةةر
تةةةاهيرا بالنبةةةاا ] [1لمجهةةةاد المةةةائي هةةةمك مسةةةتوياا المسةةةتو ا تل هةةةو
الطفية  Mild water stressتالثةالي هةو ا جهةاد المعتةدل Modrate
 water stressاما الثالث فيطلق علية ا جهةاد الرةديد ات القااةي Severe
 [2] water stressيؤدي ا جهاد المائي ايما الرديد الى التاهير البا فةي
مؤشةةراا النمةةو الة ةةرية للنبةةاا مةةن ضةةمل تحفيةةا التةةا الج ة ت الحةةرة
 Free Radicalsذاا التةةاهير المؤكسةةد تالمةةدمر لةميةةا النبةةاا تبالتةةالي
التحول الى ا جهاد التجكسدي  Oxidative stressمما يفاقم التةاهير السةلبي
في مؤشراا النمةو ] [3تعتبةر النباتةاا الطبيةة مصةد ا يبيعيةا تهامةا لعديةد
من المركبةاا الطبيةة ] [4تيعةد لبةاا ال ابةرة Coriandrum sativum
من النباتاا الطبيةة العائةدة للعائلةة الةيميةة  Apiaceaeتالتةي تسةتةدم يبيةا
تصةةةيدليا فةةةي التةةةةا مركبةةةاا زيتيةةةةة تعطريةةةة اهمهةةةةا مركةةة اللينةةةةالول
 Linaloolتال ةةةا فون  Carvonتال ةةةامفو  Camphorةيةةةث تعةةةد هةةة
المركباا م اداا اكسدة يبيعية تم ادة للسريان ] [5تيعد العةرا اةةد
المةواين ا صةةلية لا اعةةة ال ابةةرة ذتالجةةودة العاليةةة مةةن المركبةةاا الطبيةةة

] [6يعةةد عنصةةر السةةيلينيوم مةةن العناصةةر النةةاد ة تل ة دت فعةةال فةةي فةةا
لراي م اداا ا كسدة ا لايمية الما الةى جاياةاا مةا  H2Oكمةا يمتةاز
عنصر السيلينيوم با تباي با ةما ا مينية تت وين مةايعرا ببرتتينةاا
السةةةيلينيوم  Selenoprotiensذاا القةةةد ة الةا قةةةة فةةةي تحمةةةل ا رةةةية
الةلوية لمجهاد المائي ]، [7ان هرمون البرااينو يد هو مرك اةترتيدي
لباتي ت هةو اةةدك الهرمولةاا النباتيةة الم ترةفة فةي النبةاا تهةو مةن عائلةة
البرااينواتيرتيداا ةيث يعتقد اابقا ان هرمولاا السترتيدية تتواجةد فقة
فةةي الممل ةةة الحيواليةةة كولهةةا لظةةام هرمةةولي معقةةد ا ان الد ااةةاا الحديثةةة
اهبتةت تواجةد بتراكيةا فةي لباتةاا العائلةة الصةليبية  Brassicaceaeةيةث
تجةةةةدا تراكيةةةةا مةةةةن الهرمولةةةةاا السةةةةترتيدية ترةةةةاب تركيةةةة هرمةةةةون
التيستواتيرتن في لبةاا الجرجيةر[9] [8] Eruca sativaتيعمةل تحفيةا
ا لقسةةام تا تسةةال الةلةةوي تلمةةو النبةةاا ةتةةى تحةةت تةةاهير ا جهةةاد الم ةائي
][10تلقلةةة الد ااةةاا لهة ين العةةاملين تتفةةاقم مرة لة ا جهةةاد المةةائي بسةةب
الجفةةاا تاةيةةا ز اعةةة لبةةاا ال ابةةرة ذت المركبةةاا الم ةةادة لمكسةةدة
تالسريان في العرا ةيث يعد اةةد مواينة ا صةلية لة ل تهةدا التجربةة
الةةى معرفةةة التةةداضل بةةين ه ة ين العةةاملين فةةي تحسةةين صةةفاا النمةةو لنبةةاا
ال ابرة تحت تاهير اجهاد الما .
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المواد وطرائق العمل
اجريةةت التجربةةة فةةي الحقةةل التةةابا لقسةةم علةةوم الحيةةاة /كليةةة التربيةةة للعلةةوم
الصةةرفة –ابةةن الهيثم/جامعةةة بغةةداد لمواةةم النمةةو ، 2015صةةممت التجربةةة
تفةق لظةام القطاعةاا العرةوائية ال املةة )Complete Block )RBCD
 Randomized Designكتجربةةةةة عامليةةةةة تبةةةةثمك م ةةةةر اا ،ةرهةةةةت
تقسةةمت الةةى  81تةةةدة تجريبيةةة مسةةاةدة الوةةةدة ) 1م  )2اةةمدا
ا
بسماد  )15:15:15( NPKتبمعدل 200كغم/ه تا تعلى دفعتين
ا
اي بمقةةةدا  20ةةةرام ل ةةةل تةةةةدة تجريبيةةةة ].[11ز عةةةت بةةة ت ال ابةةةرة
المحلية بتا يخ 2015/1/ 4بعد رباتها تاضتبةا لسةبة الباتهةا بنظةام الجةو
اذكالةةت المسةةافة بةةين جةةو ة تاضةةر  25اةةم [12] 2تااةةتةدمت العوامةةل
التالية :
 -1هةةمك فتةةراا مةةن ا جهةةاد المةةائي ) (14,8,2يةةوم تعةةدا الفتةةرة 2يةةوم
معاملة ايطرة.
 -2تركياان من عنصر السةيلينيوم ( )20,10ملغم.لتةر -1ف ةم عةن معاملةة
السيطرة.
 -3تركياان من هرمون البرااينو يد ( )2,1ملغم.لتر -1ف ةم عةن معاملةة
السيطرة.
تم اقي النباتاا تصو الى السعة الحقلية  %100تالفياياتيةة فةي الجةدتل
قةةم تةةةددا بجهةةاز قيةةاا يوبةةة التربةةة كمةةا شةةت النباتةةاا بالسةةيلينيوم
تبةةالهرمون بعمةةر  55ت 56يةةوم علةةى التتةةابا اض ة ا العينةةاا مةةن النسةةيا
النباتي بعمر  85يوم  .تد ات الصفاا التالية:
 :تةم تقةدير محتةو المةا النسةبي عةن يريةق
 -1محتو الما النسةبي
اض ات ا النباتاا كاملة ا تسال تالنمو من همك منايق للنبةاا هةم ةسة
تزلهةةةا الطةةةري تت ةةةعت فةةةي ايبةةةا بتةةةري تتركةةةت لمةةةدة يةةةوم كامةةةل هةةةم
ااتةرجت تلرفت تةس تزل الممتلي بعدها يبقت المعادلة
FW − DW
x100
TW − DW
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ا جهاد 14يوم عند الرا بالهرمون بالتركيا  2ملغم.لتر -1تبلة 70.53
مقا لة ما ذاا الفترة تعند التركيةا صةفر ملغم.لتةر -1مةن الهرمةون تالة ي
كان عنةد  ، 67.56كمةا اهبتةت لتةائا التةداضل الثمهةي ان لةرا السةيلينيوم
تهرمةةون البرااةةينو يد تبةةالتراكيا ا علةةى تةةاهيرا ايجابيةةا فةةي تقليةةل تةةاهير
ا جهةةةاد المةةةائي ال ةةةا فعنةةةد فتةةةرة ا جهةةةاد  14يةةةوم تالةةةرا بالعةةةاملين
المةةة كو ين الفةةةا بةةةالتراكيا  20ت 2ملغم.لتةةةر -1بلغةةةت قيمةةةة هةةة الصةةةفة
 71.70مقا لة ما  65.14عند لفس فترة  14يوم تعةدم ا كةل مةن
السيلينيوم تالهرمون  .يعا اب الةفا محتو الما النسبي الى لقة
المةةا فةةي السةةجة الةر ة ا تلةةي لنبةةاا ال ابةةرة لتيجةةة ا جهةةاد المةةائي
تاضةتمل لظةةام الةةتح م الثغةةري ] [16كمةةا ان ا جهةةاد يةةؤدي الةةى تصةةل ا
رةةية الةلويةةة تفقةةدان مرتلتهةةا فةةي ا تسةةال الةلةةوي تبة ل عةةدم ا ةتفةةاظ
ب ميةةاا مةاتلةةة فةةي فجةةواا الةميةةا النباتيةةة ] [17امةةا دت السةةيلينوم فةةي
الحد من تاهير اجهاد الما فالسب الرئيس هةو اليةة عمةل تاةلوس السةيلينيوم
كم ةةاد اكسةةدة الايمةةي ت الايمةةي فةةي لفةةس الوقةةت ةيةةث ان ه ة الصةةفة
الفريةةدة ت سة هة ا العنصةةر اهميةةة فةةي تحمةةل النبةةاا للجفةةاا فعنةةدما ي ةةون
م ةةةاد اكسةةةدة الايمةةةي فهةةةو يتحةةةد مةةةا ا ةمةةةا ا مينيةةةة مثةةةل البةةةرتلين
تت ةةةوين برتتينةةةاا متحةةةدة مةةةا السةةةيلينيوم  Seleno-Protiensلهةةةا قابليةةةة
للتحمةةل تزيةةادة ازموزيةةة الةميةةا لسةةح المةةا مةةن المحةةي الةةةا جي فةةي
منايق المراتيمية للج ] [18كما بينت النتائا تاهير هرمون البرااةينو يد
ا يجابي في تقليل تاهير ا جهاد المائي ةيث يعمةل الهرمةون علةى السةيطرة
الةلويةة لتركيةةا ةةةامض ا بسيسةةي تالةةتح م فةي لةةق تفةةتح الثغةةو تالنةةتح
تالحفةةاظ علةةى المحتةةو المةةائي للنسةةيا النبةةاتي تتحةةت تةةاهير ا جهةةاد كمةةا
لل هرمةةةون القةةةد ة علةةةى ا تبةةةاي مةةةا الةةةوال عديةةةدة مةةةن البرتتينةةةاا مثةةةل
البرتتيناا الس رية  Glycoproteinsداضةل الرةب ة ا لدتبمزميةة للةميةا
مما يايد من ازموزية الةميةا الج يةة لسةح جاياةاا المةا تمنةا فقةدالها
بسب شدة ا جهاد].[19

= RWC

ةيةث ان =FW :الةةوزن الطةري  =DW ،الةةوزن الجةاا  =TW ،الةةوزن
الممتلي
تةسة مةن المعادلةة التاليةة WSD= 100 – :
 -2عجةا مةا الترةبا
RWC
 -3تقةةةدير هرمةةةون الجبةةةرلين مةةةاي رت رام .مةةةل : -1قةةةد بوااةةةطة جهةةةاز
 Spectrophotometerتعند يول موجي  780لةالومتر تةسة يريقةة
].[13
 -4تقةةدير تركيةةا ةةةامض السالسةةلي مةةاي رت رام .مةةل : 1-قةةد بوااةةطة
جهةاز  Spectrophotometerتعنةد يةول مةوجي  540لةالومتر تةسة
يريقة ].[14
تـم تحليل النتــائا اةصائيــا ةس البرلاما ا ةصةائي ( )SASتااةتعمال
اقـةةـل فةةـر معنــةةـوي ) (L.S.Dلمقا لةةة المتواةةطاا الحسةةابية للمعةةامما
عند مستو اةتمال .[15] 0.05

النتائج والمناقشة
اشا ا النتائا في الجدتل  1بةان زيةادة شةدة اجهةاد المةا اهةرا معنويةا فةي
الةفةةا متواة محتةةو المةةا النسةةبي اذ اظهةةرا فتةةرة  14يةةوم الةفا ةةا
معنويا تبنسبة الةفا ) ) 25.84مقا لة ما فترة  2يوم  ،اما عنةد ا
السةةيلينيوم ازدادا متواةةطاا ه ة الصةةفة معنويةةا تبايةةادة التراكيةةااذ عنةةد
الةةةرا بالسةةةيلينيوم بةةةالتركيا  20ملغم.لتةةةر -1ازداد متواةةة محتةةةو المةةةا
النسةةةبي تبلةةة  84.24مقا لةةةة مةةةا  82.07عنةةةد عةةةدم ا السةةةيلينيوم
،تاظهرا النتةائا تجةود تةاهير معنةوي لةرا هرمةون البرااةينو يد اذ عنةد
زيادة التركيا من صفر الى  2ملغم.لتةر -1ازداد متواة هة الصةفة معنويةا
من  81.89الى ، 84.25ك ل اظهرا النتائا تجود فةرت معنويةة عنةد
التداضل الثنائي بين فتةراا ا جهةاد تتراكيةا السةيلينيوم اذ عنةد التركيةا 20
ملغم.لتر -1تتحت تاهير 14يوم من ا جهاد بل متوا محتو الما النسبي
 70.37مقا لةةةةة مةةةةا  67.68عنةةةةد فتةةةةرة ا جهةةةةاد ذاتهةةةةا تعةةةةدم ا
السةةيلينيوم ،اةةل ا هرمةةون البرااةةينو يد اةةلوكا مرةةابها للسةةيلينيوم مةةن
ةيث التقليل من اهر ا جهاد فازداد متوا محتو الما النسبي تحةت فتةرة

صةةةو ة ( )1ةيةةةث )=dعةةةددا يام)=s(،تركيةةةا السةةةيلينيوم) =b( ،تركيةةةا
البرااينو يد)
، (2b,10s,8d)=3 ، )0b,20s,8d)=2 ، )0b,0s,2d(=1
، (0b,10s,14d)=6 )2b,20s,14d)=5 ،(2b,20s,2d)=4
، )1b,20s,8d)=9 ، )0b,20s,14d)=8 ، (0b,0s,8d)=7
، )1b,0s,14d)=12 (1b,20s,14d)=11 ، (1b,20s,2d)=10
(1b,10s,2)=17 ، (2b,10s,2d)=14 ، )1b,10s,14d(=13
(2b,20s,8)=18
جدتل  :1تجهير السيلينيوم تهرمون البرااينو يد في محتةو المةا النسةبي
لنباا ال ابرة المعر لإلجهاد المائي .
فتةةةةةراا
ا جهةةاد
(أيام)

تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم
Se(mg/L1
)

تراكيةةةا هرمةةةون البرااةةةينو يد
)BL (mg/L-1
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87.50

20

86.99

88.78

89.14

88.30

0

65.14

68.57

69.34

67.68

10

68.34

69.20

70.56

69.37

20

69.21

70.19

71.70

70.37

81.89

83.56

84.25

تجهيرمتواةةةةةةة تراكيةةةةةةةا
الهرمون BL

تاهير الهرمون BL
)L.S.D(0.05

0.423

1.486

تةةجهير التةةداضل

1.269
الثمهي

تراكيا هرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا فتراا ا جهاد
تراكيةةةةا الهرمةةةةون
)(mg/L-1

BL

0

1

2

تجهيرمتوا ة
فتةةةةةةةةةةةةةةةةراا
ا جهاد

2

92.16

93.52

93.99

93.23

8

85.93

87.83

88.21

87.32

14

67.56

69.32

70.53

69.14

)L.S.D(0.05

1.369

فتراا ا جهاد (يوم)

تةةةةجهيرتراكيا السةةةةيلينيوم
)(mg/L-1

صةةفر ملغم.لتةةر -1مةةن الهرمةةون  ،كمةةا اهبتةةت لتةةائا التةةداضل الثمهةةي لةةرا
السيلينيوم تهرمون البرااينو يد تبالتراكيا ا على تاهيرا ايجابيا فةي تقليةل
تثيةةر ا جهةةاد المةةائي ال ةةا فعنةةد فتةةرة ا جهةةاد  14يةةوم تالةةرا بالسةةيلينوم
تالهرمةةون بةةالتراكيا  20ت 2ملغم.لتةةر -1علةةى التتةةابا الةف ةةت قيمةةة ه ة
الصفة الى  28.30مقا لةة مةا  34.86عنةد لفةس فتةرة  14يةوم تعةدم
ا كةةةل مةةةن السةةةيلينيوم تالهرمةةةون  .ان اةةةب ةةةةدتك عجةةةا المةةةا هةةةو
الةفةةةةا محتةةةةو المةةةةا النسةةةةبي كمةةةةا اشةةةةا ا الجةةةةدتل ) (1ان عجةةةةا
الما الترةةبا يت ةةون لتيجةةة شةةدة ا جهةةاد تيتناا ة يرديةةا مةةا يةةول فتةةرة
ا جهاد تهو يحدك بسب لق في ال غ ا متمئي المسل علةى ا رةية
الةميا تالجد ا بتدائية في النباا مما يفقد الةلية على القابلية لسح المةا
من محي ضميةا برل يمةا الةرة ا تلةي ][20كة ل اظهرتنةائا التةداضما
بةةين السةةيلينوم تفتةةراا ا جهةةاد ةيةةث قلةةل ا العنصةةرمن تةةاهير ا جهةةاد
ةيةةث للعصةةر دت م ةةاد لمكسةةدة تيعمةةل كعامةةل مسةةاعد لعةةدد كبيةةر مةةن
ا لايماا الم ادة لمكسدة ايما ا لايم كلوتةاهيون بيرتكسةديا )(GPX
تال اتةةةةاليا  CATةيةةةةث لهةةةة ان ا لايمةةةةان دت فةةةةي تحةةةةول بيرتكسةةةةيد
الهيد تجين  H2O2السام الناتا من تاهير ا جهاد تتحويل الى جايااا ما
 H2Oتباتةةالي اةةل السةةيلينوم دت ا مادتجةةا فةةي ازالةةة اجاياةةاا بيرتكسةةيد
الهيةةد تجين المةةدمرة تزيةةادة التةةا جاياةةاا المةةا تباتةةالي الةفةةا تةةاهير
شةةدة ا جهةةاد ] ،[21][22كمةةا ات ةةحت النتةةائا ان لهرمةةون البرااةةينو يد
تاهير ايجابي في الحد من تةاهير اجهةاد المةا تا جهةاد التاكسةدي المصةاة
ل ةيث تتح م الية عمل الهرمون الستريويدي في اةتباا ايولاا الصةوديم
داضل النسيا النباتي داضل برل يمةا الةرة ممايولةد جهةدا ازموزيةا لصةالح
اةةح جاياةةاا المةةا مةةن المحةةي الةةةا جي باتجةةا الةميةةا ك ة ل يعمةةل
الهرمون على السيطرة الةلوية لتركيا ةامض ا بسيسي تالتح م في لق
تفةةتح الثغةةو تالنةةتح تالحفةةاظ علةةى المحتةةو المةةائي للنسةةيا النبةةاتي تتحةةت
تاهير ا جهاد ].[9
جةةدتل  :2تةةجهير السةةيلينيوم تهرمةةون البرااةةينو يد فةةي عجةةا مةةا الترةةبا
لنباا ال ابرة المعر لإلجهاد المائي .

0.423

تراكياهرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا تراكياالسيلينيوم
تراكيةةةةةةا الهرمةةةةةةون
)(mg/L-1

BL

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجهير
متواةةةةةةةةةةةةةة
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم
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فتةةةةةراا
ا جهةةاد
(أيام)

تراكيةةةا هرمةةةون البرااةةةينو يد
)BL (mg/L-1

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجهير
متواةةةةةةةةةةةةةة
فتةةةةةةةةةةةةةةةةراا
ا جهةةةةةاد X
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم

تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم
Se(mg/L1
)
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2
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9.05

7.13
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7.63
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11.81
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2

0

80.12
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83.31
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82.44
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84.20
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83.10

84.39

85.23

84.24

0

15.72

)L.S.D(0.05

13.231

10

13.48

12.21

20

13.01

11.22

10.86

0

34.86

31.43

30.66

32.32

10

31.66

30.80

29.44

30.63

20

30.79

29.81

28.30

29.63

18.11

16.44

15.75

0.423

ات ةةحت النتةةائا للجةةدتل  2بةةان زيةةادة شةةدة اجهةةاد المةةا اهةةرا معنويةةا فةةي
زيادة متوا عجا ما التربا اذ اشا ا فترة  14يوم زيادة معنويا تبنسةبة
زيادة ) ) 355.83مقا لة ما فترة  2يوم  ،اما عنةد ا السةيلينيوم ف ةان
التاهير ايجابيا في ضفةض متواةطاا هة الصةفة معنويةا تبايةادة التراكيةااذ
عند الرا بالسيلينيوم بةالتركيا  20ملغم.لتةر -1الةفةض متواة عجةا مةا
الترةةةبا تبلةةة  15.76مقا لةةةة مةةةا  17.93عنةةةد عةةةدم ا السةةةيلينيوم
،تاكدا النتائا تجود تاهير معنوي لرا هرمون البرااينو يد في الحد مةن
عجةةا المةةا اذ عنةةد زيةةادة التركيةةا مةةن صةةفر الةةى  2ملغم.لتةةر -1الةفةةض
متوا ه الصفة معنويةا مةن  18.11الةى ، 15.75كة ل اهبتةت النتةائا
تجةةود فةةرت معنويةةة عنةةد التةةداضل الثنةةائي بةةين فتةةراا ا جهةةاد تتراكيةةا
السيلينيوم اذ عند التركيا  20ملغم.لتر -1تتحت تاهير 14يوم من ا جهاد قل
متوا عجا الما الى  29.63مقا لةة مةا  32.32عنةد فتةرة ا جهةاد
ذاتها تعدم ا السيلينيوم ،ال ا هرمةون البرااةينو يد اةلوكا معةازا
للحد مةن عجةا المةا ت التقليةل مةن اهةر ا جهةاد فةالةفض متواة عجامةا
التربا تحت فترة ا جهاد 14يوم عند الرا بالهرمون بالتركيا  2ملغم.لتر
عند ذاا الفترة تل ن عند التركيا
 1الى  29.47مقا لة ما32.44

2

8

14

تجهيرمتواةةةةةةة تراكيةةةةةةةا
الهرمون BL

تاهير الهرمون 0.424 BL
)L.S.D(0.05

1.486

تةةجهير التةةداضل

1.272
الثمهي

تراكيا هرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا فتراا الري
فتراا ا جهاد(يوم)

تراكيةةةةا الهرمةةةةون
)(mg/L-1
0

1

BL
2

تجهيرمتوا ة
فتةةةةةةةةةةةةةةةةراا
ا جهاد
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2
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32.44
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29.47

30.86

)L.S.D(0.05

1.371

3.235
الثمهي

تراكيا هرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا فتراا الري

تةةةةجهيرتراكيا السةةةةيلينيوم
)(mg/L-1

0

1

2

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجهير
متواةةةةةةةةةةةةةة
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم
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26.04
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12.47
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)L.S.D(0.05

3.040

تراكيا هرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا تراكياالسيلينيوم
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)L.S.D(0.05

13.23

0.424

بينت النتائا في الجدتل  3بان شدة اجهةاد المةا اهةرا معنويةا فةي الةفةا
متواةةة تركيةةةا هرمةةةون الجبةةةرلين الةةةداضلي ةيةةةث اظهةةةرا فتةةةرة  14يةةةوم
الةفا ةا معنويةا تبنسةبة الةفةا ) ) 58.59مقا لةة مةا فتةرة  2يةوم ،
بينت النتائا ال عنةد ا السةيلينيوم ازدادا متواةطاا هة الصةفة معنويةا
تبايةةادة التراكيةةااذ عنةةد الةةرا بالسةةيلينيوم بةةالتركيا  20ملغم.لتةةر -1ازداد
متواة تركيةا الجبةرلين الةداضلي تبلة  22.99مةاي رت رام .مةل-1مقا لةة
مةةا  18.04مةةاي رت رام .مةةل -1عنةةد عةةدم ا السةةيلينيوم ،اكةةدا النتةةائا
تجود تاهير معنةوي لةرا هرمةون البرااةينو يد اذ عنةد زيةادة التركيةا مةن
صةةفر الةةى  2ملغم.لتةةر -1ازداد متواة هة الصةةفة معنويةةا مةةن  18.59الةةى
 22.45ماي رت رام .مل،-1ك ل اظهرا النتائا تجود فةرت معنويةة عنةد
التداضل الثنائي بين فتةراا ا جهةاد تتراكيةا السةيلينيوم اذ عنةد التركيةا 20
ملغم.لتر -1تتحت تاهير 14يوم من ا جهاد.
جةةدتل  :3تةةجهير السةةيلينيوم تهرمةةون البرااةةينو يد فةةي تركيةةا الجبةةرلين
1لنباا ال ابرة المعر لإلجهاد المائي ماي رت رام .مل
تراكيةةةا هرمةةةون البرااةةةينو يد
)BL (mg/L-1

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجهير
متواةةةةةةةةةةةةةة
فتةةةةةةةةةةةةةةةةراا
ا جهةةةةةاد X
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم

تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم
Se(mg/L1
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تجهيرمتواةةةةةةة تراكيةةةةةةةا
الهرمون BL
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20.61

22.45

)L.S.D(0.05

تةةةاهير الهرمةةةون
1.078

فتةةةةةراا
ا جهةةاد
(أيام)
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BL

تراكيةةةةا الهرمةةةةون
)(mg/L-1

BL

فتراا ا جهاد (يوم)

تراكيا هرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا تراكياالسيلينيوم
تراكيةةةةةةا الهرمةةةةةةون
)(mg/L-1

تةةجهير التةةداضل

تجهيرمتوا ة
فتةةةةةةةةةةةةةةةةراا
ا جهاد

0.424

BL
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2.554

تةةةةجهيرتراكيا السةةةةيلينيوم
)(mg/L-1

1.078

تراكيةةةةةةا الهرمةةةةةةون
)(mg/L-1

BL

تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجهير
متواةةةةةةةةةةةةةة
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم

0
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0

16.40

18.01
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10
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20.62

20

20.61

23.47
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22.99

)L.S.D(0.05

9.06

1.078

ازداد متوا ة تركيةةا الجبةةرلين تلسةةبة زيةةادة ((%50.35مقا لةةة مةةا فتةةرة
ا جهةةةاد ذاتهةةةا تعةةةدم ا السةةةيلينيوم ،كةةةان ا هرمةةةون البرااةةةةينو يد
ذتالوس مراب للسيلينيوم من ةيةث التقليةل مةن اهةر ا جهةاد فةازداد متواة
ه الصفة ت تحت فترة ا جهاد 14يةوم تعنةد الةرا بةالهرمون بةالتركيا 2
ملغم.لتر -1تبل  12.47مقا لة ما 8.89ماي رت رام .مل-1عند ذاا الفتةرة
تعند التركيا صةفر ملغم.لتةر -1مةن الهرمةون  ،تبينةت النتةائا تجةود زيةادة
معنوية فةي متواةطاا هة الصةفة عنةد التةداضل بةين السةيلينيوم ت الهرمةون
تبايةةةادة التراكياتكمةةةا اهبتةةةت لتةةةائا التةةةداضل الثمهةةةي ان لةةةرا السةةةيلينيوم
تهرمةةون البرااةةينو يد تبةةالتراكيا ا علةةى تةةاهيرا ايجابيةةا فةةي تقليةةل تةةاهير
ا جهاد المائي ال ا في ضفض تركيا الجبرلين فعند فترة ا جهاد  14يةوم
تالةةرا بالسةةيلينيوم تالهرمةةون ت بةةالتراكيا  20ت 2ملغم.لتةةر -1بلغةةت قيمةةة
-1
ه الصفة  14.66ماي رت رام .مل-1مقا لةة مةا 7.05مةاي رت رام .مةل
عند لفس فترة  14يوم تعدم ا كل من السيلينيوم تالهرمون بينت النتةائا
ان شةةدة ا جهةةاد اد الةةى الةفةةا تراكيةةا الجبةةرلين الةةداضلي تيعةةود اةةب
ذللةة الةةى تثبةةي الةةايم Geranylgeranyl diphoshate sythetase
المسؤتل عن بنا  Kaureneا ااا لمسا تةليق الجبرلين ] [23كمةا ان
ا السةةةةيلينيوم لةةةة دت فةةةةي التةةةةا مركبةةةةاا برتتينيةةةةة اةةةة رية تةةةةدعى
 Glucosinolateترةةةاب مركبةةةاا  Isoprenoidالتةةةي تةةةدضل فةةةي مسةةةا
تةليةةق ةةةامض الميفالولةة تالتةةا الجبرلينةةاا كمةةا ان السةةيلينيوم كم ةةاد
لمكسةةدة لة دت متةةداضل فةةي ةمايةةة الجبةةرلين مةةن عمليةةة ا كسةةدة [ ]24ان
لهرمةةون البرااةةينو يد تةةاهير مقةةاتم كسةةدة الجبرلينةةاا بتةةاهير ا جهةةاداا
البيايةةةة ةيةةةث يةةةدضل فةةةي تحفيةةةا لظةةةام منةةةاعي ضةةةا يطلةةةق عليةةة BR-
 ]25[ modulated immunityاشةةا ا النتةةائا للجةةدتل ) )4بةةان زيةةادة
شةةدة اجهةةاد المةةا اهةةرا معنويةةا فةةي زيةةادة متواة تركيةةا هرمةةون ةةةامض
السالسةةةلي اذ اشةةةا ا فتةةةرة  8يةةةوم ةصةةةول زيةةةادة معنويةةةة مةةةن متواةةة
1.36ماي رت رام .مل 1-الى  8.86ماي رت رام .مل 1-مقا لة ما فتةرة 2
يوم  ،اما عند ا السيلينيوم ازدادا متواطاا ه الصفة معنويةا تبايةادة
التراكيةةااذ عنةةد الةةرا بالسةةيلينيوم بةةالتركيا  20ملغم.لتةةر -1ازداد متوا ة
تركيا ةامض السالسلي معنويا تبل  5.94ماي رت رام .مل 1-مقا لةة مةا
 4.39ماي رت رام .مل 1-عنةد عةدم ا السةيلينيوم ،تاكةدا النتةائا تجةود
تاهير معنوي لرا هرمون البرااةينو يد فةي زيةادة متواة تركيةا ةةامض
السالسةةلي فعةةد فةةا تركيةةا الهرمةةون مةةن صةةفر الةةى  2ملغم.لتةةر -1ازداد
متوا ه الصفة معنويا مةن  4.77الةى  5.62مةاي رت رام .مةل ،1-كة ل
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اهبتت النتائا تجود فرت معنويةة عنةد التةداضل الثنةائي بةين فتةراا ا جهةاد
تتراكيا السيلينيوم اذ عند التركيةا  20ملغم.لتةر -1تتحةت تةاهير 14يةوم مةن
ا جهاد ازداد متواة هة الصةفة معنويةا تبنسةبة زيةادة  72.91مقا لةة
مةةةةا فتةةةةرة ا جهةةةةاد ذاتهةةةةا تعةةةةدم ا السةةةةيلينيوم ،اةةةةل ا هرمةةةةون
البرااةةةينو يد اةةةلوكا مرةةةابها لةةةرا السةةةيلينيوم فةةةي زيةةةادة متواةةة تركيةةةا
ةةةةامض السالسةةةلي ت تحةةةت تةةةاهيرفتراا ا جهةةةاد فعنةةةد الةةةرا بتركيةةةا 2
ملغم.لتر -1تتحت تاهير 14يوم من ا جهاد ازداد متوا ه الصفة معنويةا
تبلة  6.17مةةاي رت رام .مةةل 1-مقا لةةة مةا  4.68مةةاي رت رام .مةةل 1-عنةةد
فترة اجهاد  14يوم تعدم ا الهرمون ،كمةا ات دا النتةائا ان تةداضل كةل
من السيلينيوم تهرمةون البرااةينو يد شةهد تجةود فةرت معنويةة فةي زيةادة
متواةةطاا ه ة الصةةفة اةةيما عنةةد التةةداضل بةةين التركيةةاين ا علةةى ل ةةم
العةةاملين المةة كو ين  ،تاكةةدا النتةةائا تجةةود فةةرت معنويةةة فةةي التةةداضل
الثمهي بين فتراا ا جهاد ت ا كل من السيلينيوم تالهرمون فعند فترة 14
يةةوم مةةن ا جهةةاد تالةةرا ب ةةل مةةن السةةيلينيوم تالهرمةةون بةةالتراكيا2,20
ملغم.لتر 1-ازدادا قيمة تركيا هرمون ةةامض السالسةلي الةداضلي تبلغةت
 7.45مةةاي رت رام .مةةل1-مقا لةةة مةةا  2.96مةةاي رت رام .مةةل 1-عنةةد فتةةرة
ا جهةةاد  14يةةوم تالتركيةةا صةةفر ملغم.لتةةر -1ل ةةل مةةن السةةيلينيوم تهرمةةون
البرااةةينو يد  .يعتقةةد ان اةةب زيةةةادة تركيةةا هرمةةون ةةةامض السالسةةةلي
الداضلي كون ا جهاد يايدمن التةا الجة ت الحةرة تهة ا مايسةتدعي مةن ان
يقوم النباا بتحفيا النظام الم اد له الج ت تيعد ةامض السالسةلي اةةد
الةةوال م ةةاداا ا كسةةدة المالايميةةة ] [27امةةا اةةب زيةةادة تركيةةا ةةةامض
السالسةةلي عنةةد زيةةادة تراكيةةا ا السةةيلينيوم فيرجةةا الةةى الةةدت المرةةترس
ل ليهمةةا فةةي النظةةام المقةةاتم لمكسةةدة بتةةاهير اجهةةاد المةةا  ،ان زيةةادة تركيةةا
ةةةةةةامض السالسةةةةةلي بايةةةةةادة تركياهرمةةةةةون البرااةةةةةينو يد الةةةةةى قةةةةةد ة
البرااينو يد بالحفاظ اممح ةامض السالسلي ].[26
جةةةدتل  :4تةةةجهير السةةةيلينيوم تهرمةةةون البرااةةةينو يد فةةةي تركيةةةا ةةةةامض
1السالسلي لنباا ال ابرة المعر لإلجهاد المائي ماي رت رام .مل
تراكيا هرمةون البرااةينو يد
)BL (mg/L-1

تجهير متوا
فتةةةةةةةةةةةةةةةةةراا
ا جهةةةةةةةاد X
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم

تراكيةةةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم
Se(mg/L1
)

0

1

2

0

1.21

1.29

1.32

1.27

10

1.37

1.38

1.41

1.39

20

1.39

1.44

1.48

1.44

0

6.95

8.02

8.84

7.94

10

8.71

9.39

9.20

9.10

20

9.26

9.52

9.84

9.54

0

2.96

4.25

4.65

3.95

10

5.00

6.03

6.40

5.81

20

6.07

6.97

7.45

6.83

تجهيرمتواةةةةةةةة تراكيةةةةةةةةا
الهرمون BL

4.77

5.37

5.62

)L.S.D(0.05

تةةةةةةاهير الهرمةةةةةةون
0.209
تةجهير التةداضل
0.628
الثمهي

فتةةةةةةةراا
ا جهةةةةةاد
(أيام)

2

8

14

BL

فتراا ا جهاد (يوم)
2

8

8.30

8.98

9.29

8.86

14

4.68

5.75

6.17

5.53

)L.S.D(0.05

1.077

0.209

تراكيا هرمون البرااينو يد  Xتجهير متوا تراكياالسيلينيوم
تةةةةةجهيرتراكيا السةةةةةيلينيوم
)(mg/L-1

تراكيةةةةةا الهرمةةةةةون
)(mg/L-1

BL

تجهير متوا
تراكيةةةةةةةةةةةةةةةةا
السيلينيوم

0

1

2

0

3.71

4.52

4.94

4.39

10

5.03

5.60

5.67

5.43

20

5.57

5.98

6.26

5.94

)L.S.D(0.05

4.021

0.209

لستنتا من ه الد ااة ان شدة ا جهاد المائي ايما ا جهاد القااي لفتةرة
 14يةةوم اد الةةى ةصةةول عجةةا فةةي المحتةةو المةةائي للنبةةاا كمةةا ان ا
عنصةةر السةةيلينيوم تالهرمةةون تبتراكيةةا متاايةةدة اد الةةى الحةةد مةةن تةةاهير
اجهةةاد المةةا تصةةو الةةى التةةداضل الثمهةةي بةةين عوامةةل التجربةةة ف ةةان تةةاهير
العةةاملين تا ةةحا فةةي تقليةةل ا هةةر ال ةةا جهةةاد المةةا لة ل لوصةةي بةةرا
تراكيةةا اعلةةى ت اجةةرا د ااةةاا علةةى اجهةةاداا بيايةةة اضةةر تعلةةى لباتةةاا
اضر .
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