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دراسثيرملةريالندالاثياديدالدرياب دلدوي يابرر ة ي
اب ةالةد ويي الندالهيابالريابال ر روي()In vitroي
ياب ص ي
أ.م.د اياد نافع يحيى

الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

اخلالصة:

كان الهدف منن الجربةند د اب ند جن ميب م ام ند االنندما الاادندب ةنين الانادا الكاايند ااالمانينا فن

الجبكيننا الكيميننااب ام امننم الهخننم الم جةننبب فن الااننا اجحدينند أفخننم ن ننةد ل ننندما  .خننم
ايالننى ن م ام نند ال ننينبة االم ام نند المانينند

م نند م ننام

الجربةنند

( %5مننن  )NaoHاالم ام نند المالمنند

( %2 + NaoH %3امانينا) االم ام ند الباة ند ( %3 + NaoH %2امانينا) االم ام ند ال ام ند (%5
امانيننا) ا نند أ هننب النجننا ع ليننادة دالينند الم ناينند فن كمينند ال ن ي ال دننند الم ام نند الكيميااينند (الم ننام

د ننال الم ناي نند فن ن الم ننادة الراف نند االم ننادة ال خ ننايد

ايبة نند ماابن نند ةم ام نند ال ننينبة) اار نناد ان ي ننا

االهيمي ي ال اال رنين ف الااا الم امم.

اأش نناب النج ننا ع ل ننى ار نناد لي ننادة دالي نند الم ناي نند فن ن الم ننادة ال خ ننايد المهخ ننامد فن ن الاا ننا

الم امم ماابند ةغيب الم امم اكان الجياق ااخح ف الم ام د الباة د ماابند ةالم ام
ا د حندد

الم ام ند الباة ند ك فخنم م ام ند منن حين

نجبارين ايمانيا اايس الهيدبارين .

املقدمـة:
م نام

أربي ن

دنندة ةحننا د ننى ال دينند مننن الم يننا

كيميااينند م ج ينند .اي نناد ان يننا

لننى ابجي نناي محجاي ننا

اي بى.

م امنم خنم المنادة ال خنايد اكميند ينب

النةاجينند ةهنندف جح ننين يمجهننا الغاا ينند اةا ننج دام

م امننم الهخننم ل ااننا الةننبب Phragmites communis

ر ننداب ال ينند م ننن ال رن ننين ال نناب ين نبجةن مننع ال ن ن ي ال االهيمي ن ن ي ال ة ااا ننب اي نند

يان ا د ننى ايحينناه المرهبينند (الةكجبيننا ا الةاجننالاا) ف ن كننبه الحي ناان مننن ك ننب ا ممننا يا ننم مننن دبرنند
اال جيادة من اه ال نااب الغاا يد من ةم ايحياه المرهبيند فن كنبه الحيناان ( McDonaldاآ نبان

 .)1988حين

يانام ال رننين ةجغ ينف محجاينا

الرننله مننن الج ننب

ينليمننا

رنداب ال يند المكنان منن الكابةا يند اب النةاجيند مان نا ناا

ايحينناه المرهبينند مكانننا مننادة ا ن ةد يننب مجة ننابة اد ننى نناا اي نناس ف ن ن

اة يد المرج اب د ى خمه محدادة.

اا

ا نند أفنناد  1988, Chessonلننى ن الم ام نند ةالاادنندة جح ننن م امننم الهخننم ل م يننا

الايمد الغاا يد المن يخد ا
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ااةانيد ال رنين شكم ( )1ا ( ,)2اأفاد  Chessonاآ بان  1995لى ن الم ام د ةالااددة اف يؤدب
لننى اللنند ارانبة اال ننجبيد مننن ر نناب  Ferulicالنباةن ةننين ال رنننين االكابةا ينند اب النةاجينند انجيرنند لننال

ف ن ن  %55مننن ال رنننين نناف ي ننااا ةالم ام نند ةالاادنندة ممننا يننؤدب ل ننى جح ننين م امننم الهخننم ل م ننادة
الم ام نند ةالااد نندة اةا ننابة دام نند فن ن ن الم ام نند ةالااد نندة نناف ج ننؤدب ل ننى ااةاني نند المبكة ننا

اال ي اليد  Benghedaliaا .(1988) Chesson, (1981) Miron
لاح

اليينالي نند

ن الم ام د ةن  NaoHجؤدب لنى جح نين الايمند الغاا يند ام امنم خنم المنادة الم ام ند ةنه

ال ن نالن م نناات ال ننج دام  NaoHفن الم ام نند الكيميااينند ا ن ليننادة كمينند  Naفن الكننبه ايبجيننع

 PHاةالجال يبجيع الخغن االلمالب ف

ا م الكبه اا ي اب يمةن من نشان ايحياه المرهبيد ف الكبه

( Maengاآ ننبان  )1971,كم ننا أن ننه يلي نند م ننن ا ننجه
الحياان ا ق مشاكم احيد ل حياان اايخا يحد

نبح الااديام مع فخ

الحياان م ةةا جشج

اجن ج ايمانيننا ة نند  NaoHمننن حين

ا

رلي ا

الم نناه ةح ننداد  %55-15مم ننا يلي نند م ننن جة ننام

م الجاالن ف ال نااب الم دنيند فن الجبةند للينادة
الجبةد (.)1978, Klopfenstein

الي الينند ااال ننج مام ( )1990,Jayasuria,owenكمننا ن

ل م ام د ةاالمانيا المج جيد من ال االمانيا أا يدباك يد االمانيام أا اليابيا محا ن
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أكمب من الم ام د ةن  NaoHاةا

المااد الاادديد اا ال ج هب م يا

ادديد منع فخن

الحيناان كمنا

أنها جليد من اال ج ا د كال جليد من محجاى النجبارين لى الخ ف كما ن جنةياا أ هم من م ام د الن

 Hassan( NaoHاآ بان.) 1994,

ان اب ل مي ال الج جمجال ةها الم ام د ةن  NaoHاالم ام د ةاالمانيا امم

اه الجربةد اةهندف

الرمع ةين ف م  NaoHااالمانيا ل حاام د ى أفخم ن ةد من الااادد الم ج دمد فن م ام ند االنندما
الااد نندب الغ ننب

م ننن م نناات  NaoHدن نند الم ام نند ة ننه د ننى انين نباد

اال ننجيادة م ننن فاا نند ما اال ننج

اح اا أد ى كميد من المنادة ال خنايد االمهخنامد اأفخنم كميند منن ال ن ي ال مجاحند ليحيناه المرهبيند

ف كبه الحياان.

املواد وطرائق البحث:

جنم الحانام د نى الاانا المرنباه (ا ند جنم حشننه منن المةنالم فن منناند أةن

جمال اكان ةالغا اةابجياي (2.5-2.5م) ايةين الردام ب م ( )1الم ام

بينا فن شننهب

الم ج دمد ف الجربةد.

الم ج دمد ف الجربةد
ردام ب م ( )1الم ام
NH3 %
NaoH %
ب م الم ام د



1

-

-

2

5

-

3

3

2

4

2

3

5

-

5

ا ج دم يدباك يد االمانيا ( NH4oHةجبكيل  )%25كمادب ل مانيا.

كان ن

الم ام نند ايالننى ن م ام نند ال ننينبة لماابنجهننا ةالم ننام

اي ننبى .الم ام نند المانينند دامننم

الااننا المريننف المرننباه ةالاننادا الكااينند ( يدباك ننيد الانناديام  )NaoHاةن ننةد  55م/كغننم مننادة
رافد اةا ج دام نبياند النبه ( )sprayingحين
مادة رافد) ااخ

ة كياس ناي ان احخن

جمن

الم ام ند ةنالبه االن ةن نةد ( 1 : 1مح نام لنى

ةدبرد ح اببة 45م اةا ج دام مدة حخن مد ا  25ياما.

اة د انجهاه مدة الحخن جم جيبيغ الااا ف

ناه ة

جيك مع الجا يا اليام الم جمب ك يرف.

ف ن الم ام نند المالمنند دامننم الااننا المريننف المرننباه ةالاننادا الكااينند اةن ننةد  35ننم /كغننم مننادة
راف نند اةا ننج دام نبيا نند ال ننبه االن ن ةن ننةد ( 1 : 1مح ننام ل ننى م ننادة راف نند) ة نند الن ن اخ ننع الاا ننا

الم امنم ةالاننادا الكااينند فن دابق لرننار م بانن الشنكم اأخننيف ليننه يدباك نيد ايمانيننام اةن ننةد
 %2أمانيننا د ننى أ نناس المننادة الرافنند مننم أ ننق النندابق ف ن الحننام ة ننداد منننان محكننم ابةننن ةش نبين

مجلة كلية التربية األساسية

176

العدد الثالث والستون0202 /

دراسةةةةثيرةةةةملةريالندالاةةةةثياديةةةةدالدرياب دلةةةةدوي ةةةة يابرر ةةةةة ياب ةالةةةةةد ويي الندالةةةةهيابالةةةةريابال ر ةةةةروي ي
()In vitroي ياب ص ي......................................................أ.م.د اياد نافع يحيى
الاق لمنع ج با االمانيا اجم حخنه ف فنبن كهبةنا

ةدبرند حن اببة 45م اةا نج دام مندة حخنن امند ا

 25ياما.

ا نند أجةننع نيننس اي ن اا الم ننج دم ف ن الم ام نند المالمنند مننع الم ام نند الباة نند اةا ننج دام  25م/كغننم

مادة رافد من الانادا الكاايند ا %3منن االمانينا اد نى أ ناس المنادة الرافند احخنن

فن فنبن كهبةنا

ةدبرنند حن اببة 45م اةا ننج دام منندة حخننن أمنند ا  25يامننا .أمننا فن الم ام نند ال ام نند فانند اخننع الااننا
ناه ة

المريف المرباه ف

جيك مم أخنيف لينه المناه لبفنع ن نةد البناةند فينه اةن نةد ( 1 : 1مناه:

مننادة رافنند) مننع ال ننن اليننداب لحننين الجرننانس اة نند ال ن اخننع الااننا المريننف المرننباه ف ن دابق
لرار م بان الشكم اأخيف ليه يدباك يد االمانيام اةن ةد  %5امانيا د ى ا اس المنادة الرافند

منم أ نق الندابق الم بانن ة ننداد مننان محكنم ابةنن ةشنبين الاننق لمننع ج نبا االمانينا اجنم حخنننه

ف فبن كهبةا
اننناه ة

ةدبرد ح اببة 45م المدة  25ياما اة د انجهاه مدة الحخن جم جيبيغ الااا الم امم ف

ننجيك كن يرننف مننع الجا يننا اليننام لحننين الرينناف الكامننم ا نند جننم ا ننج دام من
ال م نند ا نند أربي ن

م ام نند مننن الم ننام

الم ام د االم ام د مم ربشن

مكنب اب لكننم

الجحاليننم الكيميااينند ة نند أن جننم جرييننف نمنناا الااننا يننب

فن منحنند م جةبيند امنن ن م ماني (1م نم) ةنم الةنده ةن رباه الجحالينم

الكيمياايند اجنم جانديب المنادة الرافند االبمناد ا ينب نجنبارين االمانينا ( )A. O. A. C. 1984ام نج

ايلياف المج ادم االحامخ اال رننين ( )1970 , Van soest , Georiyاالنجنبارين الك ن ( Teactor

 )application note-AN-30/191ام امنم الهخنم الم جةنبب ( )1963 , Terry , Tilleyاجنم يناس
ايس الهيدبارين ة د انجهاه مدة الحخن مةاشبة ةاا ند رهال ب م .
ا نند جننم جح يننم ةيان ننا

الد اب نند اال ن ةا ننج دام الجاننميم ال ش ناا

الكام ننم اةاا ننند الن ننام الر ننا ل

(.)SAS, 1986

النتائــج:

أشنناب النجننا ع ف ن الرنندام ب ننم ( )2لننى ارنناد ليننادة دالينند الم ناينند ( )P < 0.01ف ن كمينند

ال ي ال ف الااا المريف المرنباه الم امنم ةالم نام
اراد ليادة م نايد ف كميد النجبارين الك

الكيمياايند ماابنند ةغينب الم امنم اكنال

لنى

ا ينب نجنبارين االمانينا دنند الم ام ند ةاالمانينا ماابنند ةغينب

الم امننم أا الم امننم ةالاننادا الكااينند فاننن ,كمننا لنناح ان يننا

دننال الم ناينند فن المننادة الرافنند االمننادة
ايلياف الحامخ اال رننين فن الاانا

ال خايد ام ج

ايلياف المج ادم االهيمي ي ال ام ج

ال ي ال فيما جيا

م نايا الم امنم ال ام ند فن كميند النجنبارين الك ن ا ينب نجنبارين االمانينا .ا نرم

المريننف المرننباه الم امننم كيمياايننا ماابننند ةغيننب الم امننم .ا نند جيا ن

أد ى ان يا

م نناب فن كميند ال رننين فن الم ام ند المانيند اأ نم ان ينا

الم ام د ال ام د.
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كننان نننا فننبق م ننناب فن المننادة ال خننايد ةننين الااننا يننب الم امننم االم امننم كمننا كننان نننا
 3ا  4ا .5

فبق م ناب ف المادة ال خايد ةين الم ام د  2االم ام

اأشننناب النجن ننا ع ف ن ن الرن نندام ب ن ننم ( )3لن ننى ارن نناد لين ننادة دالين نند الم ناين نند ف ن ن المن ننادة ال خن ننايد

المهخامد ف الااا الم امم كيمياايا ماابند ةغيب الم امم ا د جيا

الم ام د الباة د م نايا فن كميند

المننادة ال خننايد المهخننامد .النناح االبجينناي الم ننناب لننيس الهينندبارين دننند الم ام نند الكيميااينند ماابننند
ةغيب الم امم ا رم أد ى ابجياي م ناب ف الم ام د المانيد اكان أفخم جح ن حاام ف م امم خم

المادة ال خايد ف الم ام د الباة د اكان

أفخم الم ام

ردام ب م ( )2ج ميب الم ام

.

الكيمياايد ف الجبكيا الكيميااب

ل ااا المريف المرباه ( م/كغم مادة رافد)
ب م الم ام د
1
المادة الرافد
المادة ال خايد
النجبارين الك
يب نجبارين االمانيا
الياف مج ادم

م ج

يمي ي ال
الياف حامخ

م ج
ي ال
لرنين

a
125.31
a
154.12
d
9..5
d
9..5
a
.54.55
a
.2.11
a
991.51
a
...1.
a
952..3

2
b
13..12
c
..5..5
e
..11
d
..15
b
.21.19
b
95.55
b
951.19
b
141.45
d
.15.35

3

4

5

c
121.39
b
.15.25
c
15.15
b
..55
b
.24.55
c
95.15
b
953.15
c
135.45
d
.19.35

cd
11..39
b
.11.15
b
1..25
a
14.55
b
.24.25
d
91.25
b
953.55
c
135.35
c
.22.95

d
115.11
b
.11.14
a
1..15
a
15.15
b
.21.2.
b
95.3.
c
955.15
d
15..25
b
.44.95

م نايد الج ميب
**
**
**
**
**
**
**
**
**

** االختالفات معنوية تحت مستوى احتمال %1

األحرف المختلفة ضمن السطر الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمال %5
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الكيمياايد ف م امم الهخم الم جةبب  In Vitroاايس الهيدبارين

ردام ب م ( )3ج ميب الم ام

ب م الم ام د
2

1

3

4

5

م نايد الج ميب

المادة ال خايد المهخامد

d
2.5.21

b
315.25

b
455.55

a
41..55

c
395.95

**

م امم خم المادة ال خايد %

d
31.55

b
44.3.

b
44.13

a
4....

c
41..5

**

م /كغم مادة رافد

الجح ن الحاام ف م امم الهخم دن

-

يب الم امم %

ايس الهيدبارين

14.3.
a
15.45

d
..14

14.13
b
..35

1....
c
9..1

11..5
c
9..5

**

** االختالفات معنوية تحت مستوى احتمال %1
األحرف المختلفة ضمن السطر الواحد تدل على وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمال %5

املناقشــة

لاد ةين

نجا ع اه الجربةد حاام جح ن م ناب ف الايمند الغاا يند ل اانا المرينف المرنباه
لنى ابجيناي كميند ال ن ي ال دنند الم ام ند الكيمياايند نجيرند

نجيرد الم ام د الكيمياايد اي اد ال ةا ف ال

لي ننم الااادنند الااينند (الم ام نند  2ا  )5أا نجيرنند لم ام نند االننندما الاادنندب (الم ام نند  3ا )4الجن جننؤدب
لننى جانناةن ا ننج اب حننام

الن ن  Glucuronicامرمادنند ال ن

جؤدب لنى جك نب ايااانب اال نجبيد لحنام

فن

ن د ال نلي ن ( )Xylanاا ي ن اب

ال ن  Glucuronicةنين النلي ن المجة ناب االمجة نا اب اي نبى

كال ي ي ال اال رنين مما يؤدب لى جحنبب ال ني ي ال المنبجةن منع ال رننين ة ااانب ايند االناب كنان يح نا
من ن ن ن ننع ال رنن ن ن ن ننين دنن ن ن ن نند ر ن ن ن ن نباه الجح ين ن ن ن ننم الكيمين ن ن ن ننااب ل اان ن ن ن ننا المرين ن ن ن ننف المرن ن ن ن ننباه ين ن ن ن ننب الم امن ن ن ن ننم
الحاام ف ال رنين دند الم ام د كيمياايا.

( )1969,Feist,Tarkowا اا يي ب أيخا االن يا

ن الليننادة الحاان د فن النجنبارين الك ن رنناه

المبجةن مع ال رنين فيما ان ين
الم نايد الحاا د ف

نجيرنند الم ام نند ةاالمانيننا امننن جحننبب النجننبارين

فن الم ام ند المانيند نجيرند لنااةان النجنبارين الااةنم ل نااةان .ةاان اللينادة

يب نجبارين االمانيا راه

نجيرد لك ب ارابة اال جبيد لحام

ةي ننم الم ام نند ةهيدباك ننيد االمانيننام اابجةننان االمانيننا مننع نناا الحننام

Glucuronic

اةالجننال فن ن محجنناى النجننبارين

اف يلداد ( )1972, Martynovا ا نيس ال نةا الناب أدى لنى اللينادة الم نايند فن المنادة ال خنايد

ف الم ام

 5 ,4 ,3كما ن ان ياخها ف الم ام د المانيند كنان نةا ابجةنان الاناديام ,أمنا ان ينا

المادة الرافد فكان ة ةا ااةان المبكةا

اآ بان .)1999,
اي ح ن

الغاا يد الاا ةد اابجياي م جاى البناةد ف الم ام د (Haddad

ن الم ام نند البنةنند ح ننن

الجيادم ةين االمانيا االااا حي
مجلة كلية التربية األساسية

الايمنند الغاا ينند ل ااننا الم امننم لكننان البناةنند ج ننبي ف ن

جافب الج مس ايفخم ةين رلي ا

171

االمانيا ارداب ال يد النةاج مما

العدد الثالث والستون0202 /

دراسةةةةثيرةةةةملةريالندالاةةةةثياديةةةةدالدرياب دلةةةةدوي ةةةة يابرر ةةةةة ياب ةالةةةةةد ويي الندالةةةةهيابالةةةةريابال ر ةةةةروي ي
()In vitroي ياب ص ي......................................................أ.م.د اياد نافع يحيى
يؤدب لى نهالد ك نب ارانبة ةنين ال رننين منن رهند اال ن ي ال االهيمي ن ي ال منن رهند أ نبى كنال فن ن

البناةنند ج ننادد د ننى احجرننال النجننبارين ( Solaimanاآ ننبان  .)1979,ن ا جينناب دبرنند ح ن اببة 45م

لكننان دبرنند الح ن اببة جننؤمب ف ن الا ن

المن نناا ل جيادننم كمننا أنهننا جنشننن مننن فاد ينند الم ام نند (Sundstol

اآ بان  )1978,كما ن المدة اللمنيد الم ج دمد ف الحخن كانن

اللمند لجنافيب الا ن

الن لم ل اانام

لننى حالنند الجيادننم ةاانرننال ف ننه ا نند لنناح ليننادة م امننم خننم المننادة ال خننايد دننند الم ام نند ةاالننندما
الاادنندب ماابننند ةا ننج دام الاننادا الكااينند أا يدباك ننيد االمانيننام كن د ننى انينباد اال ننةا ي نناد لننى ن
االمانيننا االاننادا جلينند دبرنند جح ننم اياااننب ةننين ال نني ي ال – ال رنننين ا الهيمي ن ي ال – ال رنننين ايننؤدب

ال

لى ج بي

الهيمي ي ال اال ني ي ال لي نم ايحيناه المرهبيند كنال جنؤدب ايمانينا لنى انجينال ال

النةاجيد ا اا يليد من مكانيد جحنيم ايحياه المرهبيد لردا ال

اان ي ننا

ينا

يا النةاجيد كما ن ابجياي كميد النجنبارين

ايس الهي نندبارين ليا ننةح بية ننا م ننن ايس الهي نندبارين فن ن ك ننبه الحين ناان ي ننؤدب ل ننى نم ننا

ايحينناه المرهبينند ف ن الكننبه االليننادة ف ن ف اليجهننا الحياينند Hassan , 1980, Tomson( .اآ ننبان
.)1994,

ن اه الجربةد دل

ايمانيام أدنن

د ى ن ا ج دام م ام د االندما الااددب ةين الانادا الكاايند ا يدباك نيد

نجنا ع أفخنم فن

خنم المنادة ال خنايد منن ا نج دام ك

منا د نى انينباد االن النندما

اجهما ف جك يب اياااب اجحبيب ال ي ال ةازخافد لى ليادة النجبارين الك ن ا ينب نجنبارين االمانينا

ف الااا الم امم اان يا

م جاى  PHاةالجنال أدى لنى لينادة فن كميند المنادة ال خنايد المهخنامد

اةالجال ليادة م امم الهخم ل مادة ال خايد.
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