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التأثير التثبيطي لمستخلص (أبو دميم)  Phalaris minor Retzفي إنبات ونمو
نباتات الحنطة Triticum aestivum L.
وسام مالك داود*
استاذ مساعد /قسم علوم الحياة – كلية التربية الرازي – جامعة ديالى

الخالصة
أجريت تجربتين األولى مختبريه والثانية في البيت الزجاجي لمعرفة فعالية مستخلص الدغل (ابو دميم) في تثبيط انبات بذذور
الحنطة الناعمة (صنف اباء  )95ونمو نباتاتها  ،اذ زرعذت التجربذة المختبريذة فذي أطبذا (بتذري) وعوملذت بمسذتخلص المذاء
البذذارد والميلذذي للذذدغل وبتراكيذذز ( ، % ) 100,75,50,25,0بينمذذا أجريذذت تجربذذة البيذذت الزجذذاجي بذذرن نباتذذات الحنطذذة
المزروعة بأصص بالمستخلصين وبنفس التراكيز السابقة  ،وعند مراحل التفرعات واستطالة السا وطرد السنابل .
أظهر المستخلص النباتيان تثبيطا لجميع الصفات المدروسة لنبات الحنطة من خالل خفضهما للنسبة المؤية لإلنبات ومعامذل
سرعة اإلنبات وطول المجموعين الخضري والجذذري وأوزانهذم الجافذة  ،عذدا ان المسذتخلص فذي تراكيذزئ الواطزذة ظهذر زيذادة
معنوية في طول المجمـوع الخضري والوزن الجاف للمجموعين الخضري والجذري .
أما بالنسبة لتجربة البيت الزجاجي ،فقد ظهر تأثير المستخلص في خفض محتوى األورا من الكلوروفيل والبروتين عند زيذادة
تراكيز المستخلص بصرف النظر عن كون االستخالص بماء بارد أو ماء ميلي.
The inhibitory impact of Phalaris minor Retz. extracts on
germination and growth of wheat plants. Triticum aestivum L.
Wisam Malik Dawood
Abstract:
Two experiments ,the first in laboratory and the second in the green house ,were
conducted to assess the activity of ( Phalaris minor Retz.) inhibitory of germinating
wheat seeds and their seedlings growth ( var .IBA 95) . The lab. Experiment was
germinated in petridishes and moistured with cool and boiled weed extracts at
concentrations of (0,25,50,75,100)%. While the greenhouse experiment ,the wheat
plants were sprayed by the same extracts and the same concentrations at different
stages of the wheat growth . Plant extracts showed a significant reduction of the
characteristics studied through the reduction of the percentage of germination ,
coefficient velocity of germination, length of shoots and roots as well as their dry
weight.
But the low concentration of the extract showed a significant increasing in
shoots length and dry weight for shoots and roots systems,
With respect to the greenhouse experiment, the effect of extracts showed a
reduction in chlorophyll and protein contents when extract concentrations
increased , regardless of wether the extraction was cold or boiled water.
المقدمة
ان لألدغذذال تذذأثيرا تنافسذذيا عل ذى نباتذذات المحاصذذيل الحقليذذة وعلذذى مقومذذات النمذذو األساسذذية مذذن العناصذذر اليذازيذذة والمذذاء
والضوء .ان هذا التأثير (كيميازي حيوي) متبادل بين النباتات المتجذاورة كذل منهذا تجذائ النبذات ا خذر  ،وغالبذا مذا يكذون مثبطذا
إلنبات النباتات المجاورة ومؤثرا على نموها من خالل تأثير مركبات كيميازية (، )Allelochemicalsوالتذي تعذد مذن نذوات
األيض الثانوي لهذئ األدغال ومنها ( التربينات والراتنجات والصابونين والفالفونذات والفينذوالت والقلويذدات وغيرهذا)  ،وتفذرز
في الوسط البيزي اما عن طريق ارتشاحات جذرية او انيسال مازي مذن االورا  ،او يمكذن ان بنذت مذن تحلذل هذذئ النباتذات فذي
التربة (طباشي والميربي . ) 2005،
يعد محصول الحنطة من أهم مصادر الكربوهيدرات والبذروتين فذي العذالم ،وتعذود أهميتهذا إلذى القذدرة علذى التذأقلم لظذروف
بيزية ومناخية مختلفة وخاصة للمناطق الجافة (احمد . )1987،وألجل تحسين وزيادة إنتاجيته ،البد من اتباع الوسازل العلمية
في معرفة أثر األدغال المرافقة له  ،إذ إن هذئ األدغال تمتاز بقدرتها على تحمل الظروف البيزية القاسية ومقاومتهذا للكثيذر مذن
ا فذذات والحشذذرات ومنافسذذتها الشذذديدة للمحاصذذيل ومقذذدرتها علذذى إنتذذا مركبذذات كيميازيذذة مختلفذذة ( EI-Lahlouوآخذذرون
 . ) 1999،ويتداخل مع نمذو محصذول الحنطذة فذي العذرا مجموعذة مذن نباتذات األدغذال العريضذة والرفيعذة األورا (اليذونس
وآخذذرون،) 1987،ويقذذع دغذذل (أبذذودميم)  Phalaris minor Retzضذذمن مجموعذذة األدغذذال رفيعذذة األورا مثذذل
الشــــــــوفان البري  Avena fatua L.والحنيطـــــذـة  Lolium rigidum L.والرويطذة Lolium temulentum
( .L.أبذذودميم) دغذذل حذذولي يتكذذاثر بالبذذذور  ،وعذذدد البذذذور التذذي يكونهذذا النبذذات الواحذذد ( )5000بذذذرة  ،السذذا قازمذذة وعذذدد
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تفرعاتذذه ( )18فرعذذا  ،أألورا شذذريطية تسذذتد تذذدريجيا لتكذذون ذات نهايذذة أبريذذة  ،وعنذذد قطذذع السذذا يالحذذظ ظهذذور عصذذارة
حمراء اللون تختفي أثناء فترة التزهير  ،والنبات ذو لسين شفاف محذد مذن نهايتذه  ،أمذا األذينذات معدومذة  ،والبذذرة صذييرة
رمحيه الشكل رصاصية غامقة اللون (العلي  ، )1980،لذلك أجريت هذئ الدراسة لمعرفة أثر المستخلصات المازيذة لهذذا الذدغل
الشازع في حقول الحنطة في العرا وتحت ظروف كل من المختبر والبيت الزجاجي في إنبات ونمو محصول الحنطة .
المواد وطرازق العمل
جمعت نماذ من دغل (أبو دميم) النامي مع محصذول الشذعير فذي إحذدى مذزارع قضذاء الخذالص الواقعذة علذى بعذد ()65كذم
شمال شر مدينة بيداد  ،وذلك بأخذ األجزاء الهوازية منه عند ظهور ورقة العلم ( )Flag Leafبشذكل كاملذة ،وغسذلها بمذاء
الحنفية للتخلص من األتربة التي تيطيها  ،ووضعت على مشبك معدني لتجف بشكل أولي  ،أمذا التجفيذف النهذازي فذتم باسذتعمال
فذذرن كهربذذازي بدرجذذة حذذرارة ( )65م ،وبعذذد ذلذذك طحنذذت األجذذزاء النباتيذذة مذذع بعضذذها وحفظذذت بشذذكل مسذذحو نذذاعم لحذذين
االستعمال.
اسذذتخدمت طريقذذة ( Alamوآخذذرون )1999،فذذي تحضذذير المسذذتخلص المذذازي البذذارد  ،وذلذذك بأخذذذ ()100غذذم فذذي المسذذحو
الناعم ووضعت في دور زجاجي سعة ( )1000مل  ،وأضيف لها ( )500مل ماء مقطر  ،وضع المزي في الحاضنة الهذزازة
عند درجة حرارة ( )35م ولمدة ( )24ساعة.
رشح المحلذول بذثالط طبقذات مذن قمذان الشذان  ،واجذري الترشذيح النهذازي باسذتعمال جهذاز الطذرد المركذزي لمذدة ()10
دقذذازق ،لفصذذل العوالذذق الصذذييرة والحصذذول علذذى محلذذول رازذذق ،وبعذذدها تذذم الحصذذول علذذى المحلذذول األساسذذي ،ومنذذه تحضذذر
التركيزات المختلفة (% )75,50,25
اسذذتخدمت طريقذذة  El-Fallalو  )1997( El-Kattanفذذي تحضذذير المسذذتخلص المذذازي الميلذذي  ،إذ وزن ( )100غذذم مذذن
المسحو النباتي ووضع في بيكر سعته ( )1000مل وأضيف له ( )500مل مذن المذاء المقطذر الميلذي  ،ووضذع فذي الحاضذنة
الهذذزازة لمذذدة ( )30دقيقذذة ودرجذذة حذذرارة ( )70م  ،وأكملذذت نفذذس الخطذذوات المتبعذذة فذذي الحصذذول علذذى المسذذتخلص المذذازي
البارد.وتم الكشف عن المواد المواد الفعالة في المستخلص النباتي (جدول.) 5
نفذ الجزء األول من الدراسة في ظروف المختبر بدرجة حرارة ( )26مئ ورطوبذة نسذبية  %60وشذدة إضذاءة  5000لذوكس ،
وفيها استخدمت بذور الحنطة الناعمة (صنف اباء )95والذي تم الحصول عليه من الهيزة العامة للبحوط الزراعيذة التطبيقيذة /
وزارة الزراعة .
عوملت بذور الحنطة بالمستخلصات المازية لدغل (ابودميم) لمعرفة اثر هذذئ التراكيذز مذن المسذتخلص علذى نسذبة وسذرعة
إنبات بذور الحنطة  ،بعد ان تم تعقيمهذا بذـ (كلوريذد الززبذق ) تركيذزئ( % )o.1لمذدة ( )10دقذازق  ،بعذدها غسذلت جيذدا بالمذاء
المقطر المعقم ( Joshiو.)1980، Gupta
وضذذعت ( )10بذذذور مذذن الحنطذذة المعقمذذة فذذي أطبذذا (بتذذري) بقطذذر ( )9سذذم تحتذذوي علذذى ور ترشذذيح ( Whatman
 )No.1وأضيف لهذا ( )10مذل مذن المسذتخلص المحضذر ولكذل تركيذز  ،وغلفذت هذذئ األطبذا بذور الذـ  Para Filmمنعذا
للتلوط والتبخر (الجبوري .)2000،
نفذ هذا الجزء من الدراسة وفقا للتصميم التذام التعشذية ( )CRDوبثالثذة مكذررات  ،وتذم حسذا عذدد البذذور النابتذة طيلذة
( )10أيام من تاريخ الزراعة في كل طبق لحسا :
 .1النسبة المزوية لإلنبات
حسبت وفقا للمعادلة التالية :
عدد البذور النابتة
النسبة المزوية لإلنبات = 100 x -----------------------------
العدد الكــلي للــــــبذور
(دمحم ويونس)1991،
 .2النسبة المزوية لمعامل سرعة اإلنبات
وحسبت وفقا للمعادلة التالية :
عدد البذور النابتة
معامل سرعة اإلنبات = ---------------------------------
عدد األيام منذ بداية اإلنبات
بعذذد مذذرور أسذذبوعين مذذن الزراعذذة تذذم قيذذاس أطذذوال المجمذذوع الخضذذري والمجمذذوع الجذذذري لكذذل نبذذات فذذي الطبذذق الواحذذد
باستخدام مسطرة شفافة مدرجذة  ،وحسذ متوسذط األطذوال لكذل طبذق بقسذمة مجمذوع األطذوال علذى عذدد النباتذات  ،وبعذد ذلذك
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وضعت محتويات كل طبق في فرن كهربازي بدرجة حرارة ( )70-60مئ لمدة ( )48ساعة ،حيط لم يتييذر الذوزن  ،بعذد ذلذك تذم
فصل المجموع الخضري عن الجذري بشفرة حادة  ،ووزن كل منها على انفراد بوسـاطة ميزان حساس .
أما الجان الثاني من الدراسة فتم داخل البيت الزجذاجي باسذتخدام األصذص الفخاريذة سذعة ()3كيذم  ،زرع فذي كذل أصذيص
( )15بذذذرة مذذن الحنطذذة ( صذذنف ابذذاء ، )95بتذذاريخ )(15كذذانون االول (، )2009وكانذذت تسذذقى بكميذذات متسذذاوية مذذن المذذاء
وحس حاجة النباتات  .بعد أسبوع من بزوغ البادرات خفت النباتات الى ( )10بادرات لكل أصيص  .تم رن النباتذات بذـ ()50
مل من المستخلص المحضر سابقا وبواقع ثالط رشات ولكذل مرحلذة مذن المراحذل األولذى لنمذو الحنطذة وهذي مرحلذة التفرعذات
ومرحلة االستطالة ومرحلة طرد السنابل ،وكان الرن عند كل مرة حتى البلل التام للنبات.
نفذذت هذذذئ التجربذة وفقذذا للتصذميم التذذام التعشذية ( )CRDوبثالثذذة مكذررات ايضذذا  ،وتذم تقذذدير كذل مذذن محتذوى الكلوروفيذذل
والبروتين في النسي الورقـي عند مرحلة اكتمال التزهير في هذئ الدراسة .
قذذدر محتذذوى الكلوروفيذذل فذذي النسذذي الذذورقي الطذذاز اسذذتنادا الذذى ( ، )1941، Mackinneyوذلذذك بأخذذذ ()1غذذم مذذن
األورا النباتية وتقطيعها الى قطع صييرة وتم هرسها في هاون خزفي بوجود ( )50مل اسذيتون تركيذز  ، %80بعذدها فصذل
الراشح عن الراس لعدة مرات بوساطة جهاز الطرد المركزي .
كررت عملية فصل الراشح عن الراس لعدة مرات  ،حتى زوال الصبية الخضراء من الراس  ،بعدها تم قياس الكثافة للراشذح
بوساطة جهاز قياس الطيف الضوزي ( )Spectrophotometerعند الطولين الموجيين ( 645و )663نانومتر ،وبتطبيذق
المعادلة التالية تم تقدير الكلوروفيل الكلي.
V
Mg total chlorophyll a/mg tissue = [20.2(D645) +8.02(D 663)] x --------1000xW
حيط ان :
 = Dقراءة الكثافة الضوزية للكلوروفيل المستخلص
 = Vالحجم النهازي للراشح (مل)
 = Wالوزن الطري (غم)
قدر محتوى النايتروجين الكلي في األورا ،كمتوسط لخمس قراءات لكل وحدة تجريبية اصذيص (سذندانة)  ،بطريقذة كلذدال
المحسنة وفقا لـ ) )1975,A.O.A.Cوحول إلى البروتين الخام .
وفقا للمعادلة ا تية:
محتوى البروتين الخام = محتوى النايتروجين الكلي ( 5.7 xعلى رطوبة )%15
حللت البيانات المتحصل عليها احصازيا طبقا لطريقة تحليل التباين للتصميم التام التعشية( )CRDباستخدام البرنام اإلحصازي
( ، )SASوتم اختيار اختبار أقذل فذر معنذوي ( )LSDللمفاضذلة بذين متوسذطات المعذامالت للفذرو المعنويذة وعنذد مسذتوى
احتمال Steel( %5و.)1980،Torri
النتاز والمناقشة
أوال :التجربة المختبرية :
 .1النسبة المزوية لألنبات ومعامل سرعة اإلنبات :
تشير النتاز الموضحة في الجدول ( )1الى ان ـاثر النسبة المزويذة لإلنبذات بوضذو عنذد تييذر تراكيذز المسذتخلص المذازي
البارد والميلي  ،وتناس هذا االنخفاض المعنوي عكسيا مع الزيادات في ارتفاع التراكيذز  ،اذ كانذت نسذبة األنبذات عنذد التركيذز
( % )0تسذذاوي ( )92.6,89.8وانخفضذذت الذذى ( )38.6,37.7عنذذد التركيذذز ( %)100لمعذذاملتي المذذاء البذذارد والميلذذي علذذى
التوالي  ،وهذا يتفق مع ما توصل اليه الحيدر ( ، )1996وربمذا يعذود هذذا الذى األثذر التثبيطذي الذذي يحتويذه المستخلصذان مذن
مواد مثبطة مثل التانينات والفينوالت (جدول.)5
ويتضح أيضا من النتاز المدونة في الجدول ( )1الفرو العالية المعنوية في متوسطات صفة معامل سرعة األنبذات نتيجذة
الختالف تراكيز المستخلصين المازيين  ،اذ ادت زيادة التراكيز المضذافة الذى خفذض معنذوي فذي متوسذط سذرعة انبذات البذذور ،
وتتفذذق هذذذئ النتذذاز مذذع األتجذذائ العذذام الذذذي حصذذل عليذذه قاسذذم (، )1993ويعذذود السذذب الذذى تبذذاين التراكيذذز المختلفذذة مذذن
المستخلصين في سرعة اخترا بعض المواد المثبطة ليالف البذرة  ،ومن ثم يتحدد األثذر السذلبي وااليجذابي فذي معامذل سذرعة
إنبات البذور .

تاريخ استالم البحث3111/1/32

12

مجلة جامعة تكريت للعلوم
الزراعية

المجلد ( )11العدد( )3لسنة
()1111

جدول (:)1تأثير تراكيز مختلفة لمستخلص الدغل (ابودميم ) في نسبة انبات ومعامل سرعة انبات نبات الحنطة.
تراكيز المستخلص
()%

مستخلص الماء البارد
نسبة األنبات ()%

مستخلص الماء الميلي

معامل سرعة
األنبات
40.1

نسبة األنبات
()%
92.6

40.0

70.2
62.0
50.3

34.9
28.7
24.0
21.5
2.832

0

89.8

25
50
75

62.3
54.1
44.9

37.6
29.8
23.9

100

37.5

19.0

38.6

2.386

2.971

3.983

أ.ف.م عند
مستوى
احتمال0.05

معامل سرعة األنبات

.2طول المجموع الخضري والجذري(سم):
حصل اختزال في متوسط طول المجموع الخضذري تبعذا لزيذادة تراكيذز المستخلصذين المضذافين  ،وبلذ (% )48.6,54.3
للبارد والميلي على التوالي  ,وهذا يتفق مع ما ذكرئ السلطاني ( ، )2000ويرجع ذلك الى احتذواء المستخلصذين علذى مركبذات
مضادة لفعالية األوكسين ( Maciasوأخرون  )1996ومضادة للجبرلين  ،الذي يقوم بزيادة فعاليات األنزيمات المحللة للمذواد
اليذازية المخزونة فذي اندوسذبيرم الحبذة ،وبذذلك يقذل وصذول هذذئ المذواد الذى األنسذجة الفعالذة فذي البذذرة كالجذذير والرويشذة .
ويبدو من النتاز ان التراكيز الواطزة من المستخلصين المازيين ( ، %)25اظهرت تأثيرا محفزا ألستطالة المجموع الخضري ،
ويتوافق هذا األتجذائ مذع مذا حصذل لذـ  Anوآخذرون ( ، )1997معللذين ذلذك بذامتالك المستخلصذات النباتيذة وخاصذة تراكيزهذا
الواطزة لها طبيعة هورمونية مشابهة في التأثير لبعض منظمات النمو مثل الجبريلين في نمو األجزاء الخضرية .
وسلكت صفة طول المجموع الجذري سلوكا مشابها لصفة طول المجموع الخضري  ،وتتفق هذئ النتيجة مع ما حصل عليذه كذل
من  )1990( Todaria,Bhattفي ان المركبات التانينية تقع في مقدمة السموم النباتية المثبطة لطول المجذاميع الجذريذة ،
اذ الحذذظ  ، )1985( Mercer,Goodinارتبذذاط التذذانين مذذع األنزيمذذات الخاصذذة بالتفذذاعالت الوسذذطية المؤديذذة الذذى تكذذوين
األوكسين  ،وما يؤدي الى عرقلة تكوينه او ربما تكوينه بكميات قليلة جدا التكفي ألسذتطالة الجذذر  ،وهذذا يتفذق مذع مذا حصذلت
عليه الجبوري ( )2000في دراستها.
جدول (:)2تأثير تراكيز مختلفة لمستخلص الدغل (ابودميم ) في طول المجموع الخضري والجذري لنباتات الحنطة(سم):
تراكيز المستخلص
()%
0

مستخلص الماء البارد
طول المجموع
الخضري(سم)
16.2

مستخلص الماء الميلي
طول المجموع
الخضري(سم)
15.2

طول المجموع
الجذري(سم)
8.9

طول المجموع الجذري(سم)
11.5

25
50
75

19.5
14.7
12.9

12.6
5.9
4.4

17.4
14.8
12.3

13.0
8.6
5.4

100

7.4

3.0

7.8

3.3

3.024

2.643

3.501

أ.ف.م عند
مستوى
احتمال0.05
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 .3الوزن الجاف للمجموعين الخضري والجذري (غم):
يتضح من النتاز في الجدول( )3ان األنخفاض فذي متوسذطات األوزان الجافذة للمجذاميع الخضذرية جذاء متناسذبا مذع زيذادة
تركيز المستخلصين المازيين  ،اذ ادى الى انخفاض بليت قيمته ( )12.4,9.2غم بزيادة التركيذز مذن ( ، %)100- 0لمعذاملتي
الماء البارد والميلي علذى التذوالي .ويمكذن ان يفسذر ذلذك مذن النتذاز التذي توصذل اليهذا  ، )1993( Qasemفذي أن تراكيذز
المستخلصات النباتية قد تؤدي الى اعاقة للعمليات الحيوية الخاصة بالنمو ومنها تجمع المواد اليذازية في األورا .
انخفضت كذلك متوسطات األوزان الجافة للمجاميع الجذرية تبعا للزيذادة المضذافة مذن تراكيذز المستخلصذين  ،وربمذا يعذزى
سب ذلك الى احتواء المستخلصين لمواد مثبطة ألستطالة المجموع الجذري متناسبة معي تراكيزها  ،أو ربما ادى المستخلص
ومذذا يحتويذذه مذذن مذذواد عنذذد التراكيذذز الواطزذذة الذذى التذذأثير فذذي تكذذوين ( )IAAوالذذذي بذذدورئ يعمذذل علذذى زيذذادة انقسذذام الخاليذذا
واسذذتطالتها والتحفيزعلذذى تكذذوين الجذذذور العرضذذية وزيذذادة الذذوزن الجذذاف لهذذا  ،والتتفذذق هذذذئ النتيجذذة مذذع مذذا حصذذلت عليذذه
الجبوري( )2000في عدم تاثر الوزن الجاف بتأثير المستخلصات على نبات الشيلم  ،وربما يعود ذلك الختالف هذذا النبذات عذن
نبات الحنطة في آلية استجابته للمستخلص قيد الدراسة .
جدول (:)3أثر تراكيز مختلفة لمستخلص الدغل (ابودميم ) في وزن المجموع الخضري والجذري الجاف لنباتات الحنطة(غم) .
تراكيز
المستخلص
()%
0

مستخلص الماء البارد
وزن المجموع
الخضري
الجاف(غم)
13.1

مستخلص الماء الميلي
وزن المجموع
الخضري
الجاف(غم)
16.8

وزن المجموع
الجذري
الجاف(غم)
9.1

وزن المجموع الجذري الجاف(غم)

6.8

25
50
75

18.1
9.2
7.8

12.8
6.2
5.2

9.0
11.4
7.4

10.2
7.1
5.1

100

3.9

2.6

4.0

3.1

3.017

1.465

2.519

أ.ف.م عند
مستوى
احتمال0.05

1.252

ثانيا  :تجربة البيت الزجاجي (األصص)
 .1محتوى األورا من الكلوروفيل (مليم .غم:)1-
يالحظ من الجدول ( ، )4ان المستخلصين المازيين لنبات (ابو دمذيم ) كذان لهمذا األثذر المعنذوي فذي خفذض محتذوى النسذي
الورقي من الكلوروفيل بزيادة التراكيز  ،ويمكن ان يعزى هذا الى تأثير المركبذات الكيميازيذة الفينوليذة (جذدول  ،)6والتذي تلعذ
دورا هامذذا فذذي تقليذذل المحتذذوى مذذن خذذالل تثبذذيط عمذذل األنزيمذذات الضذذرورية لبنذذاء الكلوروفيذذل او تكذذون سذذببا فذذي تحلذذل بعذذض
الهرمونات النباتية مثل السايتوكاينين  ،الذي يعمذل فذي المحافظذة علذى مسذتوى الكلوروفيذل ضذمن الحذدود الطبيعيذة فذي الخليذة
النباتية  .وبينذت كذذلك نتذاز  Al-Saadawiوآخذرون ( )1986aتأكيذدها لذدور الفينذوالت فذي تثبذيط العمليذات الفسذيولوجية
(الوظيفية) المتعلقة ببناء الكلوروفيل  ،حيط وجدوا ان زيادة تركيز المركبات الفينوليذة فذي المسذتخلص النبذاتي ادى الذى نقذص
في الوزن الجاف  ،ونقص في كمية الكلوروفيل فضال عذن الخلذل فذي التبذادل ا يذوني للعناصذر اليذازيذة  ،وأكذدت الدراسذة علذى
أهمية هذا التبادل في تكوين الكلوروفيل لما يحتاجه من عناصر معدنية كالمينسيوم والحديد والفسفور  ...وغيرها.
 .2محتوى األورا من البروتين(مليم .غم:)1-
يتبين من الجدول ( )4ان المستخلصين ساهما في تقليل محتوى األورا من البروتين ،وجذاءت هذذئ النتيجذة متفقذة مذع مذا
حصل للتميمي ( ، )2003اذ سذب المسذتخلص ومذا يحتويذه مذن مثبطذات والسذيما الفينذوالت فذي خفذض محتذوى البذروتين مذن
خالل تأثير هذئ المركبات الفينولية في زيادة فاعلية حامض األبسيسك ( )ABAالذي يعمل على هدم البروتين من خذالل تنشذيط
انزيمات الهدم .Protase,Peptidase
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جدول (:)4تأثير تراكيز مختلفة لمستخلص الدغل (ابودميم ) في محتوى الكلوروفيل والبروتين (مليم .غم ) 1-في النسي
الورقي لنباتات الحنطة(مليم .غم. ) 1-
مستخلص الماء الميلي
مستخلص الماء البارد
تراكيز
المستخلص
محتوى البروتين (مليم .غم) 1-
محتوى
محتوى البروتين
محتوى
()%
الكلوروفيل
(مليم .غم )1-
الكلوروفيل
(مليم .غم) 1-
(مليم .غم) 1-
46.8
1.86
27.0
1.80
0
25
50
75

1.56
1.37
1.22

42.6
37.2
35.6

1.47
1.39
1.25

40.4
35.6
30.9

100

0.73

31.3

0.93

28.8

0.020

2.473

0.173

3.038

أ.ف.م عند
مستوى
احتمال0.05

ونسذذتنت مذذن هذذذئ الدراسذذة ان المسذذتخلص المذذازي لذذدغل(ابودميم) يحتذذوي علذذى مركبذذات مثبطذذة تسذذب فذذي اختذذزال نسذذبة
اإلنبات ومعدل سرعة أنبات بذور الحنطة وكذلك أدت إلى خفض في طول كل من المجاميع الخضرية والجذرية وأوزانهذا الجافذة
،فضال عذن االختذزال فذي محتذوى األورا مذن الكلوروفيذل والبذروتين والذذي سذينعكس مسذتقبال علذى مكونذات حاصذل وإنتاجيذة
الحنطة  .وتناس هذا االنخفاض مع كل زيذادة فذي تراكيذز المسذتخلص ،دون النظذر إلذى طريقذة االسذتخالص بمذاء بذارد أو مذاء
ميلي.
جدول ( :)5نتازـ الكشوفات عن بعض المركبات الفعالـــة الموجودة في مستخلص الدغــــــل (ابو دميم)

نوع المرك

الكاشف المستعمل

التانينات

دليل الكاشف

نتيجة الكشف

كلوريد الحديديك
تركيز(%)1

ظهور اللون االزر

+

التربينات

كلوروفورم+حامض
الخليك الالمازي +حامض
الكبريتيك المركز

لون بني واللون االزر
بعد( )4-3دقازق

_

الراتنجات

الماء المقطر +حامض
) %)4الهيدروكلوريك

العكورة

الصابونين

كلوريد الززبقيك

ظهور راس ابيض

-

الفالفونات

كحول اثيلي
تركيز(%)50

ظهور لون اصفر

+

الفينوالت

كلوربد الحديديك(%)1

+

ظهور

ظهور لون اخضر مزر

+

القلويدات

كاشف دراكندوف

ظهور راس برتقالي
محمر

+

الكاليكوسيدات

كاشف بندكت

ظهور لون احمر

-
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