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The Anatomical response accompanied with Zn role in removing
B toxicity in different plant B tolerant.
االستجابة انتشريحية انمصاحبة نذورانسنك في ازانة سمية انبورون في انواع نباتية
مختهفة انتحمم نهبورون
خبلد علٖ حظ٘ي
عبهعخ كزثالء /كل٘خ العلْم

عجد هللا اثزاُ٘ن شِ٘د
عبهعخ ثبثل/كل٘خ العلْم

عجد عْى ُبشن علْاى الغبًوٖ
عبهعخ كزثالء /كل٘خ العلْم

الجحش هظزل هي أغزّحخ الجبحش االّل
انخالصة:
أعزٗذ رغزثخ هخزجزَٗ لدراطخ الزغ٘زاد الٌظ٘غ٘خ الوصبحجخ لدّر الشًك فٖ اسالخ طو٘خ الجْرّى فٖ اًْاع ًجبر٘ةخ هخزلةةخ
فٖ رحولِب للجْرّى الوبع (حظبص) ّ الخ٘بر (هعزدل الزحول) ّ الطوبغخ (هزحول ) ّاظِزد الٌزبئظ االرٖ -:
َطجَجذ طُو٘خ الجْرّى رغ٘زاد فٖ االثعب الٌظ٘غ٘خ وأّرا عُلل الوبع ّالخ٘بر ّالطوبغخ ا اًخةط طُوك كل هي الْرةخ
ّالعز الْططٖ ّالطجلخ االطةٌغ٘خ ّغْل الحشهخ الْعبئ٘خ هع سٗب ح طُوك الطجلخ العوب ٗخ ّعزض الحشهخ الْعبئ٘خ فٖ الوبع
ّالخ٘برّ ،سٗب ح كل ُذٍ الوؤشزاد فٖ اّرا عُلل الطوبغخ  .كوةب اى الززك٘ةش الظةبم هةي الجةْرّى اخزةشل كةل هةي طُةوك ًظة٘ظ
الغشء اللبعدٕ للعلل ّ، hpocotylطُوك غجلخ اللشزح ّعد الحشم الْعبئ٘خ فٖ الوبع ّالخ٘بر فةٖ حة٘ي اس ا د اثعةب الحةشم
الْعبئ٘خ فٖ الوبع ّةلَّذ فٖ الخ٘بر.فعالً عي اس ٗب كل االثعةب الٌظة٘غ٘خ الوةذكْرح اًةةب ً فةٖ الطوبغةخّ .هةي عبًةت أخةز ،فةبى
رغِ٘ش الشًك حظَّي الصةبد الزشزٗح٘خ لألّرا ّالغشء اللبعدٕ للعُلل ُّذا ٗدلل علةٔ أى الشًةك ةلةل الزةاص٘زاد الوز ًْةخ ثظةت
إعِب الجْرّى فٖ الززاك٘ت الزشزٗح٘خ ل ل هي االًْاع الضالصخ.

Abstract :
An laboratory experiment was conducted to study the anatomical changes accompanied
with Zn in removing B toxicity in different plant species that are different in their tolerance to B
toxicity namely : mung bean (sensitive) , cucumber (moderately tolerant) and tomato (tolerant).
Results were revealed that: boron toxicity caused changes in tissue measurements in leaves of
mung bean, cucumber and tomato cuttings. It owere rgit caused decline of leaves thicknes,
midrib, spongy layer, bundle length. In addition to an increases of palisade layer thickens ,
bundle width in mung bean and cucumber, and an increase of all the above parameters in
Tomato leaves cutting. The toxic level of boron reduced the thickens of the hypocotyls ,cortex as
wells vascular bundle number in mung bean and cucumber. Although, the measurements of
vascular bundle increased in mung bean decreased in cucumber, whereas in tomato all the above
measurements were increased. On the other hand, Zn supplied was improved the anatomical
characteristics for leaves and basal part of cuttings. This means that Zn was lowering the reverse
effect due to boron stress in anatomical structures of these plant spp.

-1انمقذمة :
الةةٔ عبًةةت الز ٘ةةةبد الةظةةْ٘لغ٘خ ّالجبْٗكو٘بئ٘ةةخ فبلٌجبرةةبد رزةةبةلن (رز ٘ة ) هةةع الوةةزّم الولح٘ةةخ ثْاطةةطخ الزغ٘ةةزاد الزشةةزٗح٘خ
لةةألّرا هوةةب ٗةةٌع ض علةةٔ الٌجةةبد هْرفْلْع٘ةب ً )ّ (1اى الولْحةةخ العبل٘ةةخ ابلجةب ً هةةبرؤ ٕ الةةٔ رغ٘ةةزاد هْرفْلْع٘ةةخ ّرشةةزٗح٘خ هضةةل
إخزشال غةْل الحشهخ،اشةعخ الخشةت ،عةد االّع٘ةخ ّسٗةب ح الٌظة٘ظ االطةةٌغٖ ّالٌظة٘ظ العوةب ٕ الّرا ًجةبد .)2( Jatropha
ّعد ( )3اى الوعبهلخ ثـ  NaClةد رظججذ ثزضج٘ػ ًوةْ ًوةبم الٌلةل الْعةبئٖ فةٖ ثةب راد الوةبع ّ .Mung beanفةٖ راطةخ للةـ ()4
لزحدٗد اوأصٌبم الوزحولخ للولْحخ ّالوو٘شاد الزشزٗح٘خ لجةب راد ًجةبد الشةع٘ز رحةذ الوةزّم الولح٘ةخ ّعةد أى الولْحةخ رخزةشل
طوك الجشزح العل٘ب ّالظةلٔ ،ةطز الحشم الْعبئ٘ةخ ّاالطةطْاًخ الْعبئ٘ةخ فةٖ اوأّرا ّسٗةب ح طةوك الجشةزح الداخل٘ةخ ّالخبرع٘ةخ فةٖ
الغذّر لجعط االصٌبم.
الزغ٘زاد الزشزٗحخ ثبه بًِب اى رغعل ةدرح الٌجبد علٔ رْص٘ل الوبء ّالوغذٗبد هشْشخ فٖ الولْحخ العبل٘خ  .ح٘ش الحع ()5
أى رلل٘ل ةطز الخشت االثزدائٖ فٖ أّرا حشبع  Rhodesرزطبثق هع ةةبًْى  Hagen-Poiseulleالةذٕ ٗةزثػ ةةْح عزٗةبى الوةبء
ّةطةةز ةٌةةْاد الخشةةت ّٗو ةةي اى ٗاظةةزٌزظ ثةةبى إةةةالال صةةغ٘زا ةةةد ٗةةدلل علةةٔ سٗةةب ح كج٘ةةزح فةةٖ الولبّهةةخ الِ٘درّل٘ ٘ةةخ hydraulic
ّ )6) resistanceالٔ ظع الزْص٘ل الِ٘درّل٘ ٖ .hydraulic conductivityكوب أشبرد ًزبئظ (ّ )7اى رغِ٘ةش هظةزْٗبد
عبل٘خ هي الجْرّى حةشد علٔ إظبفبد عبل٘خ هي هب ح الل ٌ٘ي  ligninفٖ عذّرالطوبغخ صةٌ  kosacoل ةي لة٘ض فةٖ صةٌ
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 Josfinaفعةالَ عةةي رضجةة٘ػ ًوةةْ الغةةذّر ثظةةجت الجةةْرّى الشائةةد ًز٘غةةخ ّ lignificationإظةةبفبد الظةةْثزٗي فةةٖ عةةدراى خالٗةةب
اللشزح .كوب رج٘ي اى ُذٍ الوبُزح (إظبفخ الظْثزٗي فةٖ عةدراى الخالٗةب اللشةزح) لِةب صةلخ ثبل٘ةبد هٌةع الٌجةبد لٌلةل الوةبء شةعبع٘بً
صلخ ).(8
ثارغبٍ اوأًظغخ الوْ ِّ
ّثَّ٘ي ( )9أى رحول ًجبد الشع٘ز ( )Hordeum vulgare L.للجْرّى هةزرجػ ثزغ٘ةزاد هْرفْلْع٘ةخ ّاى الظة٘طزح علةٔ
هظزْٗبد الظ زٗبد ثة٘ي ةوةن الغةذّر ّالْرةةخ ٗظةبعد علةٔ حةةع ًوةْ الغةذّر ّاًةدهبط الل ٌة٘ي الةٔ عةدراى الخالٗةب ّالةذٕ ٗغعةل
اًظغخ الٌجبد اكضزصالثخ ّهزبًخ ّّ .عد ( )10ثاى سٗب ح رزك٘ش الجْرّى فٖ الوحلْل الوغذٕ أحدس ًلصب ً فٖ طوك ّرةخ الٌةبرًظ
ّالٌبشئ هي اخزشال أًظغخ ثزً ٘وب الٌظ٘ظ الْططٖ للْرةخ فعالً عي أخزشال حغن ال لْرّثالطذ عٌد االطزغبثخ للجةْرّى العةبلٖ
فٖ الوحلْل الوغذٕ .فعال عي هب ّعدٍ ( )11فلد حصةل اخزةشال هعٌةْٕ فةٖ أًظةغخ ًجةبد الغةذ )) Medicago sativa L.
الٌبهٖ فٖ الجْرّى الشائد عٌد الولبرًخ ثبلظ٘طزح ّحصْل اًخةبض فٖ ةطز الظب ّالغذر.
ّعبءد ُذٍ الدراطخ لوالحوخ الزغ٘زاد الٌظ٘غَ٘ الوصبحجخ لظو٘خ الجْرّى ّرلك الٌبرغخ عي ّر الشًك فٖ الظ٘طزح
علٔ طو٘خ الجْرّى فٖ اًْاع ًجبر٘خ هخزلةخ فٖ رحولِب للجْرّى ّهي عبًت اخز فبى ًزبئظ االخزالفبد الوزْةعخ فٖ الغبًت
الزشزٗحٖ ةد رع ض ّرؤكد اٙل٘بد الزٖ هي خاللِب رن رصٌ٘ الٌجبربد إلٔ حظبص ّهزحول ّهب ثٌِ٘وب.
الوْا ّغزائق العول :
ّالخ٘برّ Cucumis sativus L.الطوبغخ
الوبع Phaseolus aureus Roxb
اطزخدهذ ثذّر
ّ Lycopersicum esculentin Millرن سراعزِب ثعد ًلعِب ثوبء الحٌة٘خ الغبرٕ هدح  12طبعخ ل٘الّ ،سرعذ علٔ ًشبرح
الخشت ثبطزخدام هحلْل ُْكالًد  Hoagland solutionثٌص اللٍْ  (12( half strengthفٖ ازفخ الٌوْ ّرحذ ظزّم
ة٘بط٘خ هي أظبءح هظزوزح ّثشدح  1600-1800لْكض ّ رعخ حزارح ّ 25±1◦Cرغْثخ ًظج٘خ  %70-60ح٘ش أظ٘ هحلْل
 Hoaglandحظت الحبعخ ُّ٘ئذ العلل هي ثب راد هزوبصلخ ثعوز عشزح اٗبم (الوبع ّالخ٘بر ) ّعشزّى ْٗهب ً ( الطوبغخ ) حظت
غزٗلخ ) .(13حعزد الززاك٘ش الظبهخ هي الجْرّى ل ل هي الوبع ّالخ٘بر ّالطوبغخ ( ) 400 ، 300 ،200هبٗ زّازام  /هل
علٔ الزْالٖ ّ ،كذلك الززاك٘ش الوٌبطجخ هي كجزٗزبد الشًك السالخ طو٘خ الجْرّى فٖ الوبع ّالخ٘بر ّالطوبغخ (، 15ppm
 )15ppm ّ10ppmعلٔ الزْالٖ ( )14لوعبلغخ طو٘خ الجْرّىّ .عِشد علل الٌجبربد لودح  24طبعخ ثبلوبء الولطز اّ ثبلجْرّى
الظبم اهب هعبهلخ الوعبلغخ فلد روذ هي خالل رعزٗط العلل لودح  12طبعخ ثبلجْرّى الظبم صن ًللذ الٔ الززك٘ش الوٌبطت هي
كجزٗزبد الشًك ّلودح  12طبعخ أخزٓ .صن اخذد االّرا االّل٘خ ّالظُْٗلخ الغٌٌ٘٘خ رحذ الةلق  Hypocotylللعلل لعول هلبغع
ًظ٘غ٘خ هظزعزظخ هي االّرا ثبطزخدام ّ Microtomeالزلط٘ع ال٘دّٕ ثبلٌظجخ الٔ ّ Hypocotylصْرد الولبغع ثبرظخدام
كبه٘زا رةو٘خ .digital
 - 3اننتائج:
سمية انبورون بذالنة انتغيرات اننسيجية ألوراق عُقم انماش
 -1-3دور انسنك في إزانة ُ
ٗج٘ي الغدّل ّ 1كذلك الش ل  Cّ Bّ A-1إى رغِ٘ش عُلل الوبع ثبلززك٘ش الظبم هي الجْرّى لودح  24طبعخ ةةد أصةز هعٌْٗةبً
فٖ الصةبد الزشةزٗح٘خ وأّرا العُلةل فلةد اخزةشل كةل هةي طُةوك الٌظة٘ظ ّطُةوك العةز الْطةطٖ ،طُةوك الطجلةخ اوأطةةٌغ٘خ ّغةْل
الحشهخ الْعبئ٘خ ّعد االّع٘ةخ ( هةي  12الةٔ  ،(7فةٖ حة٘ي اس ا طُةوك الطجلةخ العوب ٗةخ ّعةزض الحشهةخ هعٌْٗةبًّ .عٌةد الوعبلغةخ
ث جزٗزبد ا لشًك اس ا كل هي طُوك الٌظ٘ظ ّطُوك العز الْططٖ  ،طُوك الطجلخ اوأطةٌغ٘خ ّغْل ّعزض الحشهخ الْعبئ٘ةخ ّعةد
االّع٘خ(هي 7الٔ .( 10أهب طُوك الطجلخ العوب ٗخ فلد أًخةط هعٌْٗب ً عٌد الوعبهلخ ثبلجْرّى الظبم ّل ٌةَ أصةجم هظةبّٗب هةي الٌبح٘ةخ
الوعٌْٗخ ثبلٌظجخ إلٔ العُلل ا٘ز الوغِدح.
سمية البورون في بعض القياسات النسيجية ألوراق ُعقل الماش والمعالجة بكبريتات الزنك
جدول  :1تأثير ُ
انقياسات اننسجية ()µm

Treatment in

عد
اوأّع٘خ
الخشج٘خ

عزض
الحشهخ
10x

غْل
الحشهخ
10x

طوك
الطجلخ
العوب ٗخ
10x

طوك
الطجلخ
اوأطةٌغ٘خ
10x

طوك
العز
الْططٖ
10x

طوك
الٌظ٘ظ
10x

12

134.57

262.64

23.73

75.81

329.26

111.16

d.w for 24h

7

162.69

114.35

28.16

61.50

204.92

82.10

B 200 µg/ml for 24h

10

180.83

201.16

19.60

81.93

382.28

94.13

3.51

12.34

15.15

4.36

4.79

11.75

6.04

ZnSO4 10 ppm for12h→B
200 µg/ml for 12h
)L.S.D (0.05
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سمية انبورون بذالنة انتغيرات اننسجية ألوراق عُقم انخيار
 -2-3دور انسنك في إزانة ُ
ْٗظم الغدّل ّ 2كذلك الش ل  Cّ Bّ A-2الزغ٘زاد الٌظةغ٘خ فةٖ أّرا عُلةل الخ٘ةبر الوعزظةخ إلةٔ طُةو٘خ ّ Bالوعبلغةخ
ثـ Znا ث٘ي أى طُوك الٌظ٘ظ  ،طوك الطجلخ اوأطةٌغ٘خ ّطُوك الطجلةخ العوب ٗةخ ّغةْل الحشهةخ الْعبئ٘ةخ  ،اًخةعةذ عٌةد رعةزٗط
العلل إلٔ طو٘خ الجْرّى ّثش ل هعٌْٕ ثبلٌظجخ إلٔ الل٘بطبد الٌظ٘غ٘خ وأّرا الظ٘طزح فٖ ح٘ي اس ا طُوك العز الْططٖ ثش ل
ا٘ز هعٌْٗب ثٌ٘وب عزض الحشهخ اس ا هعٌْٗب رحذ ظزّم طو٘خ  ، Bفعال عي لك فبى رغِ٘ش العُلل ثبلشًك طةجت سٗةب ح عو٘ةع
الل٘بطبد هعٌْٗب ثبلٌظجخ إلٔ الظو٘خ ثبطزضٌبء طوك الطجلخ العوب ٗخفلد ةلذ هعٌْٗب ً.

جذول  :2تأثير سمية انبورون في بعض انقياسات اننسيجية ألوراق عقم انخيار وانمعانجة بكبريتات انسنك
انقياسات اننسجية ()µm

Treatment in

عد
اوأّع٘خ
الخشج٘خ

عزض
الحشهخ
10x

غْل
الحشهخ
10x

طوك
الطجلخ
العوب ٗخ
10x

طوك
الطجلخ
اوأطةٌغ٘خ
10x

طوك
العز
الْططٖ
10x

طوك
الٌظ٘ظ
10x

14

126.64

259.9

50.06

92.13

207.57

119

d.w for 24h

9

160.11

140.06

49.98

70.93

229.26

111.5

B 300 µg/ml for 24h

15

194.03

179.73

27.53

93.37

365

132.93

2.81

15.79

21.60

7.69

11.27

22.47

4.94

ZnSO4 10 ppm for12h→B
300 µg/ml for 12h
)L.S.D (0.05

سمية انبورون بذالنة انتغيرات اننسيجية ألوراق عُقم انطماطة
 - 3-3دور انسنك في إزانة ُ
ٗش٘ز الغدّل ّ 3كذلك الش ل  Cّ Bّ A-3إلٔ الل٘بطبد الٌظ٘غ٘خ وأّرا الطوبغخ ا كبًذ (70.43، 214 ، 99.23
 )122.23 ، 139.94، 33.31،هبٗ زّ هزز ل ل هي (طُوك الٌظ٘ظ ،طُوك العز الْططٖ  ،طُوك الطجلخ اوأطةٌغ٘خ ،طوك الطجلخ
العوب ٗخ ،غْل الحشهخ ّعزض الحشهخ) عٌد هعبهلخ الظ٘طزح ،علٔ الزْالٖ ّعٌد رغِ٘ش العُلل ثبلززك٘ش الظبم هي الجْرّى فلد
اس ا د إلٔ (، )150.13 ،260.06، 82.11 ، 366 ،111.6علٔ الزْالٖ ّثبطزضٌبء طوك الطجلخ العوب ٗخ فلن ٗزغ٘ز هعٌْٗبً ّعد
االّع٘خ أًخةط هعٌْٗبً(هي 15الٔ ّ ،)8عٌد رغِ٘ش الشًك هع الجْرّى فلد خةط طوك العز الْططٖ ّغْل الحشهخ ّعزظِب
ثش ل هعٌْٕ ثبلٌظجخ لظُو٘خ الـ  Bهب عدا طُوك الطجلخ العوب ٗخ لن ٗزغ٘ز هعٌْٗبً ثٌ٘وب طوك الٌظ٘ظ ّطوك الطجلخ االطةٌغ٘خ ّعد
االّع٘خ فلد اررةع هعٌْٗب ً .
جذول  :3تأثير سمية انبورون في بعض انقياسات اننسيجية ألوراق عقم انطماطة وانمعانجة بكبريتات انسنك
عد
Treatment in
انقياسات اننسجية ()µm
اوأّع٘خ
طوك
طوك
طوك
طوك
غْل
عزض
الٌظ٘ظ
العز
الطجلخ
الطجلخ
الحشهخ
الحشهخ
10x
العوب ٗخ اوأطةٌغ٘خ الْططٖ
10x
10x
10x
10x
10x
15
8
14

122.23
150.13
143.53

139.94
260.06
180.13

33.31
30.67
32.03

70.43
82.11
102.04

214
366
282.3

99.23
111.6
134

3.45

5.25

16.68

NS

9.90

45.39

18.90
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سمية انبورون بذالنة انتغيرات اننسيجية نـ  Hypocotylعُقم انماش
 - 4-3دور انسنك في إزانة ُ
ٗج٘ي الغدّل ّ 4كذلك الش ل  C ّ Bّ A-4أى الززك٘ش الظبم هي  Bةد أصز فٖ الصةبد الزشزٗح٘خ للظْٗلخ الغٌ٘٘خ رحذ
الةلق  Hypocotylلعُلل الوبع فلد اخزش ل عد الحشم الْعبئ٘خ ّكذلك عد االّع٘خ الخشج٘خ هي  14حشهَ ّّ 6عبء فٖ هعبهلخ
الظ٘طزح إلٔ  8حشهخ ّ ّ 4عبء فٖ هعبهلخ الظُو٘خ  ،ثٌ٘وب طُوك الٌظ٘ظ اًخةط هي  1325.1إلٔ 1120.25هبٗ زّه٘ززّ .هي
عبًت أخزفبى غْل الحشهخ الْعبئ٘خ ّةطزُب ةد اس ا هي  98.26،164.66فٖ الظ٘طزح إلٔ ،110.13,210.35علٔ الزْالٖ
ّثش ل هعٌْٕ عٌد الوعبهلخ ثبلـ  .Bل ي الوعبلغخ ثبلشًك أصزد ثبلل٘بطبد الٌظ٘غ٘خ للـ  Hypocotylفلد اس ا عد الحشم الْعبئ٘خ
ّعد االّع٘خ ّطُوك الٌظ٘ظ ّاخزةذ الةزّةبد اإلحصبئ٘خ هع هعبهلخ الظ٘طزح أهب غْل الحشهخ الْعبئ٘خ ّةطزُب فلد اًخةط
هلبرًخ ثظُو٘خ الجْرّى ّفٖ الْةذ ارَ أصجحذ الل٘بطبد الٌظ٘غ٘خ للعلل الوعبهلخ ث جزٗزبد الشًك هظبّٗب للظ٘طزح أحصبئ٘بً.
سمية انبورون في بعض انقياسات اننسيجية نـ  Hypocotyleعُقم انماش وانمعانجة بكبريتات انسنك
جذول  :4تأثير ُ
عد
اوأّع٘خ
الخشج٘خ

انقياسات اننسجية()µm

Treatment in

ةطز
الحشهخ
4x

غْل
الحشهخ
4x

طوك
اللشزح
4x

طوك الٌظ٘ظ
4x

عد الحشم
الْعبئ٘خ
4x

6
4
7

98.26
110.13
105.00

164.66
210.35
158.67

205.13
210.42
199.66

1325.1
1120.25
1300.08

14
8
12

1.12

10.89

16.26

NS

52.87

1.99

d.w for 24h
B 200 µg/ml for 24h
ZnSO4 15 ppm for12h→B 200
µg/ml for 12h
)L.S.D (0.05

سمية البورون بداللة التغيرات النسيجية لـ ُ Hypocotylعقل الخيار
 -5-3دور الزنك في إزالة ُ
يالحظ من الجدول  5وكذلك الشكل  A-5و Bو Cان عدد الحزم الوعائية وعدد االوعية قدد اخفضدم موخويدا مدن  6و 8الد 4
و، 5علد الاددوالي خايجددة سددمية الرددو ون اذ يالحددظ مددن الجدددول ان جميددا الم شد ات قددد اخفضاددت موخويدا ل راسددا خا ق د الحزمددة
الوعائية اذ ازداد رصو ة غي موخويدة ممدا الموالجدة لفدا تسدد اسدررت تدي زيدادة جميدا الم شد ات موخويدا ل راسدا خا ق د الحزمدة
الوعائية الاي كاخت الزيادة غيد موخويدة قياسدالرمواملة السدمية ردالرو ون علمدا ل ان الزيدادة تدي جميدا الم شد ات لدم اصدل الد حدد
السي

ة
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سمية البورون في بعض القياسات النسيجية لـ ُ Hypocotyleعقل الخيار والمعالجة بكبريتات الزنك
جدول  :5تأثير ُ
انقياسات اننسجية()µm

Treatment in

عد
اوأّع٘خ

ةطز
الحشهخ
4x

غْل
الحشهخ
4x

طوك
اللشزح
4x

طوك الٌظ٘ظ
4x

عد الحشم
الْعبئ٘خ
4x

8
5
7

170.28
186.43
189.31

305.63
210. 87
259.57

425.67
300.46
374.36

1549.65
1275.32
1375

6
4
6

0.66

NS

17.09

17.17

80.20

1.62

d.w for 24h
B 300 µg/ml for 24h
ZnSO4 10 ppm for12h→B 300
µg/ml for 12h
)L.S.D (0.05

سمية انبورون بذالنة انتغيرات اننسيجية نـ  Hypocotylعُقم انطماطة
 -6-3دور انسنك في إزانة ُ
ٗج٘ي الغدّل ّ 6كذلك الش ل  Cّ Bّ A-6أى الززك٘ش الظبم هي الجْرّى رظجت فٖ سٗب ح هعٌْٗخ لعد الحشم الْعبئ٘خ فٖ
 Hypocotylعُلل الطوبغخ ا اس ا د هي  4حشهخ فٖ هعبهلخ الظ٘طزح إلٔ  6حشهخ فٖ هعبهلخ الظُو٘خ ّكذلك الحبل هع كل
الل٘بطبد ثاطزضٌبء غْل الحشهخ الذٕ لن ٗخزل هعٌْٗبًعي عٌ٘خ الظ٘طزح  ،أهب الوعبلغخ ث جزٗزبد الشًك ّثبلززك٘ش اوأهضل فلد
خةعذ هعٌْٗب ً ة٘ن هعبهلخ الظو٘خ ثبلجْرّى ّةبرثذ ة٘ن الوعبهلخ ا٘ز الوعزظخ لالعِب ثاطزضبء الشٗب ح الوعٌْٗخ فٖ عد الحشم
الْعبئ٘خ ّعد اوأّع٘خ الخشججخ ّةطز الحشهخ.
سمية انبورون في بعض انقياسات اننسيجية نـ  Hypocotylعُقم انطماطة وانمعانجة بكبريتات انسنك
جذول  :6تأثير ُ
انقياسات اننسجية()µm

Treatment in

عد
اوأّع٘خ

ةطز
الحشهخ
4x

غْل
الحشهخ
4x

طوك
اللشزح
4x

طوك الٌظ٘ظ
4x

عد الحشم
الْعبئ٘خ
4x

6.33

250.53

173.76

199.59

1444.13

4

d.w for 24h

8.33
11

349. 67
275.38

201.83
150.42

224.63
201

1857.62
1456.45

6
7

1.48

22.27

32.75

20.91

67.37

0.66

B 400 µg/ml for 24h
ZnSO4 15 ppm for12h→B 400
µg/ml for 12h
)L.S.D (0.05
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قوة التكبير لالشكال )  (1و )  (2و )  (3هي 4x
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قوة التكبير لالشكال )  (4و )  (5و )  (6هي 10x
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-4انمناقشة :

اى االطزغبثخ لالعِب اد ابلجب ً هب ٗعجز عٌِب ثزغ٘زاد ًظ٘غ٘خ ّرشزٗح٘خ فٖ كل هي اوأّرا ّ الظ٘لبى ّالغذّر ( )15فعالً
عي الزغ٘زاد الزٖ ٗو ي رخزل هي ععْ الٔ أخز ّعلٔ هظزْٗبد هخزلةخ هي الزٌو٘ن ) .(16كوب اى ًوْ ّ ر ش الٌجبربد ٗزرجػ
هع الصةبد الزشزٗح٘خ الطزوزارٗخ الجلبء رحذ ظزر الوزّم الج٘ئ٘خ الخطزح ).) 17
الصةبد الزشزٗح٘خ الوْظحخ فٖ الغداّل ّ 3ّ 2ّ 1كذلك الصْرالوْظحخ فٖ االش بل 3ّ 2ّ 1رج٘ي إى اعِب الجْرّى
أص َّز فٖ الززاك٘ت الٌظ٘غ٘خ وأّرا عُلل الوبع ّخةط طُوك ًظ٘ظ الْرةخ ّطُوك العز الْططٖ ّطوك الطجلخ االطةٌغ٘خ ّغْل
الحشم الْعبئ٘خ ّثبلٌظت ، %)54.39 ، 36.85 26.14 ،18.87علٔ الزْالٖ هلبرًخ ثبلظ٘طزح فٖ ح٘ي اس ا طُوك الطجلخ
العوب ٗخ ّعزض الحشهخ الْعبئ٘خ ثْعْ الززك٘ش الظبم هي الجْرّى ّكبًذ ًظت سٗب ح  %20.88 , %18.66عي الظ٘طزح .اى
اًخةبض طُوك ًظ٘ظ الْرةخ ٗو ي اى ٗ ْى ًبشئب ً عي اًخةبض طوك الطجلخ االطةٌغ٘خ ّطُوك ال ِعز الْططٖ فعالً عي الزغ٘زاد
فٖ أثعب الحشم الْعبئ٘خ كبًخةبض غْلِب ثٌظجخ  ، % 54.39ل ي ّعْ الجْرّى الظبم سا هي عزظِب ثٌظجخ  %20.88إٔ أى
االخزشال اوأكجز كبى فٖ غْل الحشهخ هوب ةد ٗ ْى أحد اوأطجبة فٖ ةل ِخ طُوك ًظ٘ظ الْرةخّٗ .و ي اى ٗ ْى للجْرّى الظبم راص٘ز
رضج٘طٖ فٖ فعبل٘خ ثدء ر ْٗي خالٗب هخزلةخ فٖ ًظ٘ظ الْرةخ كوب ٗؤصز فٖ اًلظبم الخالٗب ّاطزطبلزِب ( ،)18فعالً عي لك فبى
اخزشال الوؤشزاد الٌظ٘غ٘خ أعالٍ ٗش٘ز إلٔ الحد هي ًوْ الخالٗب ّكذلك اًلظبهِبّ .اى اخزشال أثعب الحشم الْعبئ٘خ ةد ٗ ْى
هزرجطب ً هع ًلص اةطبر أّع٘خ الخشت ( .)5كوب أى الشٗب ح فٖ طُوك الطجلخ العوب ٗخ الحبّٗخ علٔ ال لْرثالطذ ُٖ احد
الو٘ بً٘ ٘بد للحةبظ علٔ هعدالد الجٌبء العْئٖ فٖ الٌجبربد الوعزظخ الٔ االززاك٘ش الظبهخًّ .زبئظ ُذٍ الدراطخ هزْافلخ هع
راص٘زاد الجْرّى الظبم فٖ طُوك أّرا الةبصْل٘ب .( 19( Phaseolus valgaris
ّثبلظ٘ب ًةظَ فبى هب حصل فٖ أّرا عُلل الخ٘بر ّثٌظت اًخةبض  % 23.20 , 6.30 , 46.11ل ل هي طُوك ًظ٘ظ
الْرةخ ّطُوك العز الْططٖ ّطوك الطجلخ االطةٌغ٘خ هلبرًخ ثبلظ٘طزح فٖ ح٘ي طُوك العز الْططٖ ّعزض الحشم الْعبئ٘خ
ثٌظجخ  % 26.43 ,10.44علٔ الزْالٖ ّ .رزةق ًزبئظ ُذٍ الدراطخ هع ( )20الذٗي ّعدّا اخزالالً  Disorganizedفٖ الطجلخ
االطةٌغ٘خ ّالعوب ٗخ فٖ أّراةةبكِخ ال ْٕ٘  Kiwifruitعٌد رعزظِب لظُو٘خ الجْرّى ّهع ( )21فٖ ًجبد الوبع Mung bean
رحذ ظزّم اإلعِب الولحٖ ّرزةق أٗعب ً ُذٍ الٌزبئظ الزشزٗح٘خ هع ) (22الذٕ ّعد اخزشاالً فٖ طُوك الْرةخ هع سٗب ح الـ B
هلبرًخ ثبلظ٘طزح فعالً عي اخزشال الطجلخ االطةٌغ٘خ فٖ ح٘ي لن رزغ٘ز الطجلخ العوب ٗخ ثش ل هعٌْٕ.
أهب فٖ أّرا الطوبغخ الوزحولخ للجْرّى فلد لْحع ثبى إعِب الجْرّى طجت سٗب ح فٖ كل هي طُوك ًظ٘ظ الْرةخ ّطُوك
العز الْططٖ ّطُوك الطجلخ اوأطةٌغ٘خ ّكذلك أثعب الحشم الْعبئ٘خ (غْل الحشهخ ّعزظِب) فٖ العز الْططٖ للْرةخ ًّظت
سٗب ح ، %22.82ّ 85.83 ،16.56 ،71.02 ،12.46علٔ الزْالٖ فٖ ح٘ي لن ٗؤصز الجْرّى هعٌْٗبً فٖ الطجلخ العوب ٗخ ُّذا
الٗزوبشٔ هع ( )23الذٗي ّعدّا ثاى هظزْٗبد الولْحخ العبل٘خ رضجػ طُوك ًظ٘ظ الْرةخ ّالعز الْططٖ ّالطجلخ االطةٌغ٘خّ ،رزةق
الٌزبئظ هع هب رْصل إلَ٘ ( )24عٌد رٌو٘خ صٌة٘ي هي الطوبغخ ُوب  Moneymaker ّ Edcawyفٖ ّطػ هلحٖ رزك٘شٍ 400
عشء ثبلولْ٘ى فلد حصلذ سٗب ح فٖ طوك ًصل الْرةخ ل ال الصٌة٘ي هلبرًخ ثبلظ٘طزح ّكذلك هع ( )25الذٕ ّعد ثاى اإلعِب
الولحٖ ال/أّ ٗغ٘ز ثش ل غة٘ هي طُوك الطجلخ العوب ٗخ فٖ أّرا الطوبغخ.
ّعٌد رغِ٘ش العُلل ث جزٗزبد الشًك كوعبهلخ هعبلغخ فلد شغعذ الصةبد الزشزٗح٘خ لألّرا هي خالل سٗب ح طوك ًظ٘ظ
الْرةخ ّالعز الْططٖ ّالطجلخ العوب ٗخ ّاالطةٌغ٘خ ّثشٗب ح عي كل هي الجْرّى لْحدٍ ّالظ٘طزح ّثش ل هعٌْٕ ل ل هي الوبع
ّالخ٘بر ّالطوبغخ.
ّأشبر ( )26ثاى الشًك ٗحوٖ ًظ٘ظ الخشت هي اخزالل الززاك٘ت الوظزحضخ ثبلولْحخ فٖ اوأّرا ُّ .ذا ٗعٌٖ أى الشًك رو ي
هي رلل٘ل راص٘زاد إعِب الجْرّى الوؤ ٗخ للززاك٘ت الزشزح٘خ وأّرا كل هي عُلل الوبع ّالخ٘بر ّالطوبغخ هي خالل الوؤشزاد
الزشزٗح٘خ أعالٍ ح٘ش اى الشًك ْٗصزفٖ روبٗش أّع٘خ الخشت ّر شةِب ُّذا ًبشئ هي راص٘ز الشًك فٖ هعدل الٌوْ ّرحة٘ش ارظبع
ّاطزطبلخ الخالٗب فعالً عي ّرٍ فٖ رٌش٘ػ هعب اد اإلكظدح االًشٗو٘خ ّالالأًشٗو٘خ ّرخة٘ العزر الزبكظدٕ فٖ العلل الوغِدح
( .) 27
ّف٘وب ٗزعلق ثبلزغ٘زاد الٌظ٘غ٘خ فٖ  Hypocotylعُلل الوبع ّ الخ٘ةبر ّالطوبغةخ الوْظةحخ فةٖ الغةداّلّ 6ّ5ّ4الصةْر
فٖ االش بل  6،5،4فلد لْحع اخزشال عد الحشم الْعبئ٘خ فٖ كل هي الوبع ّالخ٘بر ّثٌظجخ ) ، %(50.00 ّ 42.85علٔ الزْالٖ
هلبرًةةخ ثبلظةة٘طزح ،أهةةب فةةٖ الطوبغةةخ فلةةد اس ا عةةد الحةةشم الْعبئ٘ةةخ ّثٌظةةجخ  %50ثبلٌظةةجخ الةةٔ الظةة٘طزح ّالةةذٕ ٗعةةد هةةي الٌجبرةةبد
الوزحولخ لززاك٘ش  Bالعبل٘خ .أهب طُوك الٌظ٘ظ ّاللشزح ّعد اوأّع٘خ فلةد اًخةةط فةٖ الخ٘ةبر ثٌظةجخ ّ 15.45ّ 29.41 ّ 37.5فةٖ
الوبع ،%17.7ّ 20ّ 10.5علٔ الزْالٖ فٖ ح٘ي اس ا د عو٘ةع أثعةب الحةشم الْعبئ٘ةخ ثٌظةجخ 9.48 , 31.00 ,12.08 , 27.74
%فٖ كل هي الوبع ّالخ٘بر ّعلةٔ الزةْالُّٖ .ةذٍ الٌزةبئظ هزْافلةخ هةع (ّ (3الةذٕ ّعةد اخزةشال الٌوةبم الْعةبئٖ فةٖ ًجبرةبد الوةبع
الوغِشح ثبلولْحخ ( ، )NaClكوب أى سٗب ح ةطز الحشم الْعبئ٘خ فٖ العُلل الوغِدح ةد ٗ ْى ثظجت سٗب ح طةوك الخالٗةب الْعبئ٘ةخ ،أهةب
اوأًخةبض فةٖ طُةوك الٌظة٘ظ ّطُةوك غجلةخ اللشةزح فلةد ٗ ةْى ثظةت االًخةةبض فــةـٖ أثعــةـب الخالٗةب ّإرظبعــةـِب عٌةدهب ر ةْى رحةذ
ظزّم اإلعِب )ّ .)28ةد ٗعشٓ طجت اخزشال الحشم الْعبئ٘خ عٌد ظزّم اعِب الجْرّى الٔ اًخةبض كو٘ةخ االّكظة٘ي فةٖ علةل
الوبع ّالخ٘بر عٌد الزعزض لظو٘خ الجْرّى ( )29الزٖ رحةش روبٗش اوأّع٘خ ّاللص٘جبد هي ال بهجْ٘م كوب ةد ٗعشٓ ةلخ عد اوأّع٘خ
عٌد رعزض العُلةل الةٔ اإلعِةب الةٔ هظةبعدح العُلةل علةٔ اإلةةالل هةي ًلةل اًْٗٙةبد الظةبهخ ّاخزةشال هعةدل الٌةزم فةٖ علةل الوةبع
ّالخ٘بر ّالطوبغخ الٔ هب ٗلبرة الٌص (ّ )14ثبلزبلٖ ٗللل هي رزاكن الززاك٘ش الظبهخ هي الجْرّى فٖ االّرا ّةلخ ًظةجخ Zn/ B
عٌد رغِ٘ش العلل ثبلشًك (ّ (29رعد ُذٍ الزغ٘زاد الزشزٗح٘خ كو٘ بً٘ بد راةلن الٌجبد لِذٍ الوزّم الوغِدح (. )30
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ٍ كل ُذHypocotyl أهب فٖ حبلخ الطوبغخ فاى كل الوؤشزاد الٌظ٘غ٘خ الوذكْرح أعالٍ ةد اس ا د ّخصْصب ً رغ٘زاد الـ
( ّالحةبظ علٔ هظزْٗبرِب29(
الز ٘ةبد الزشزٗح٘خ ر ْى لزاه٘ي حصْل العُلل علٔ كو٘بد كبف٘خ هي الوبء ّالوغذٗبد
) فبإلًخةبض فٖ الوظبحخ الْرة٘خ فٖ ظزّم14( هي خالل اإلًخةبض فٖ الوظبحخ الْرة٘خ الذٕ ٌٗع ض علٔ هعدل الٌزم فٖ العلل
. كذلك الحبل هع الشٗب ح فٖ طُوك ًظ٘ظ اللشزح، اإلعِب ٗعد هي ال٘بد الز ٘٘ لوزّم االعِب
ّعٌد رغِ٘ش الشًك هع الجْرّى اطزعب د العلل لحشهِب الْعبئ٘خ كوب لْ كبًذ فٖ الظ٘طزح أهب الوؤشزاد اوأخزٓ ف بًذ
هلبرثخ لوب طغل فٖ الظ٘طزح ثشٗب ح أثعب الحشم الْعبئ٘خ ّر ش الحشم الْعبئ٘خ هوب لِب هي ا ّر هِوخ فٖ رفع كةبءح أخذ ًّلل
 إٔ أى الشًك حش الزغ٘زاد الززك٘ج٘خ فٖ الغشء اللبعدٕ لعُلل.)31(  رحذ ظزّم اإلعِبphytosynthatesّ الوبء ّالوغذٗبد
 ّاى رغِ٘ش العلل ثبلشًك حَظيَ ر ْٗي الحشم الْعبئ٘خ ّسٗب ح عد اوأًظغخ، كل هي الوبع ّالخ٘بر ّالطوبغخ الوغِدح ثبلجْرّى
) ًّللَ فٖ العلل ُّذا29( الْعبئ٘خ ا أى الشًك ٗحوٖ اوأًظغخ الْعبئ٘خ هي راص٘زاد الجْرّى الظبم هي خالل رضج٘ػ أخذ الجْرّى
 ّسٗب ح.ٖ( الذٗي ّعدّا أى الشًك َحظي ر ْٗي الحشم الْعبئ٘خ فٖ طب الحٌطخ ّالحةبظ علِ٘ب هي اإلعِب الولح32) ٗزةق هع
 فـــــــٖ ًجــــــبد الةبصـــــــْل٘بHydraulic conducdivity ٖ ٘هظبحخ الٌوبم الْعبئٖ ُٖ هزرجطخ هع الزْص٘ل الِ٘درّل
.) 33 ( Phaseolus valgaris
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