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 Summaryلملخص ا
ختصت هذه الدراسة حول تأثير الملوحة على نمو نبات الحلبة )صنف محلي( خالل مرحلة اإلنبات و نمو البادرات و ا

من  Ulva intestinalisمن الطحالب الحمراء و طحلب  Laurencia paniculataدراسة دور مستخلص طحلب 

مللي  100و    50, 0حة. حددت التراكيز الطحالب الخضراء في التأثير على تلك النباتات تحت ظروف إجهاد الملو

 100جم/ 0.1و  0.05, 0كمستويات ملوحة مختلفة.  حددت التراكيز  NaClمول من محلول ملح كلوريد الصوديوم 

كال على حده لمعاملة  Ulva intestinalisو طحلب  Laurencia paniculataمللي لتر من مستخلص طحلب 

س النمو كمؤشر الستجابة بذور الحلبة  لمعامالت الملوحة و المستخلص الطحلبي و النباتات المختبرة. استخدمت مقايي

هي نسبة اإلنبات, الطول الكلي للبادرات, المحتوى المائي النسبي و تقدير محتوى البرولين و قد أظهرت النتائج أن 

ي الطحالب سالفة الذكر و تداخل للملوحة تأثير سلبي على أغلب المقاييس المستخدمة. معاملة نباتات الحلبة بمستخلص

تأثيره مع الملوحة أدى إلى زيادة عالية المعنوية في أغلب المقاييس المستخدمة كمؤشر لزيادة مقاومة هذا النبات 

للملوحة.  بهذا طبقا لنتائج الدراسة و ما يقابلها من الدراسات األخرى في هذا المجال فإننا نؤيد معاملة نباتات الحلبة 

لمساعدة النبات في مقاومة إجهاد  Ulva intestinalisو طحلب  Laurencia paniculataطحلب بمستخلص 

 الملوحة.   

 الكلمات المفتاحية: الطحالب البحرية، الملوحة، ، اإلنبات، النمو ، الحلبة.

 

 Introductionالمقدمة 

أو اقتصادية أو  غذائيةاستغل اإلنسان الطحالب في مجاالته الحياتية المختلفة سواء كانت       

في كثير من بلدان العالم طبية أو صناعية.  فقد استخدمها  كغذاء منذ القدم و حتى يومنا هذا 

, استخدم اإلنسان  [2, 1]خصوصا جزر المحيط الهادي, كما استخدمها أيضا كأعالف وكسماد 

ابية على معدل إنبات أن لهذه المستخلصات تأثيرات إيج وقد وجد [3]الطحالب في تسميد التربة 

, ويرجع ذلك الحتواء [4]وجودة إنتاج المحاصيل الزراعية المدروسة وعلى سرعة نمو البذور 

هذه المستخلصات على المركبات الفعالة كاألحماض الدهنية و األمينية و الفيتامينات و 

حة بشكل عام الملو .[ 7, 6, 5]الهرمونات و التي بدورها تجعل النبات يتحمل إجهاد الملوحة 

هي توافر عدد كبير من المركبات الكيميائية في التربة لبعض األمالح المعدنية مثل كلوريدات أو 

أبحاث متعددة  [.8]كبريتات الكالسيوم أو الماغنيسيوم أو الصوديوم و بالتالي تسمى تربة ملحية 

أن بذور كثير من أنواع تناولت أثر الملوحة على اإلنبات و النمو و إنتاجية النباتات و أثبتت 
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النباتات ال تنبت في البيئات ذات الملوحة العالية نتيجة لعدم مقدرة الجنين على اإلنبات بسبب تلف 

. كما أن للملوحة أثار سلبية على تكوين [11, 10, 9]األعضاء الجنينية تحت هذه الظروف  

ر لألوراق و هذا بدوره الصبغات النباتية حيث أدت زيادة مستوى الملوحة إلى خفض اليخضو

كذلك األيض النيتروجيني للنبات حيث [ 14, 13,  12]ينعكس على معدل البناء الضوئي للنبات 

.و نظرا لما سبق ذكره فان [15]ينخفض تكوين االحماض االمينية عند المعاملة باألمالح 

ضرار بعدة طرق للملوحة أضرارا سلبية على النبات, لدى سعى اإلنسان إلى التخفيف من تلك األ

منها اختيار األصناف المقاومة للملوحة و الزراعة بطرق تمنع وصول األمالح للنبات, و هذه 

تشمل المعاملة بمستخلصات الطحالب البحرية حيث تعتبر مصدرا جيدا للمواد الفعالة التي يمكن 

 [20, 19, 18, 17, 16]أن تفيد في التخفيف و التغلب على اآلثار السلبية للملوحة على النبات 

 والجبريلين  Cytokinen  , السيتوكينينAuxineوالتي تتمثل في الهرمونات كهرمون االكسين 

Gibberellic acid باإلضافة الى األحماض االمينية ,Amino acid [21 ,22]  و كذلك مركبات

معاملة نباتات الشعير صنف ايراون [ ان 16]أظهرت نتائج دراسة  . Betaine [23]البيتاين 

و تداخل تأثيره مع الملوحة أدى إلى زيادة  Cladophoropsis gerloffiiبمستخلص طحلب 

عالية  المعنوية في أغلب المقاييس المستخدمة والمتمثلة في طول الجدير, طول الرويشة, 

 هذا النبات للملوحة.كمؤشر لزيادة مقاومة  المحتوى المائي النسبي و تقدير محتوى البرولين

 100)جم/ 0.025بتركيز octave f1)أن معاملة بذور الخيار )صنف [ 24]و بينت دراسة       

حفزت الزيادة في نسبة االنبات للبذور, و لوحظ  Laurencia paniculataمل( من مستخلص

 Enteromorphaبمستخلص طحلب  petto 111ايضا ان معاملة بذور الطماطم صنف 

intestinalis  مل. 100جم/ 0.1زاد من نسبة انبات البذور عند  التركيز 

أجريت أبحاث و دراسات عديدة في مجال تأثير االجهاد الملحي على عملية إنبات بذور      

, 26, 25]انواع نباتية مختلفة, و قد أثبتت هذه الدراسات ان االجهاد الملحي يقلل معدل االنبات 

ان تأثير االجهاد  [29]. كما اكد [28]ر و امتصاص الماء وكذلك يعوق بروز الجذي [,27

يسبب نقصا جوهريا في النسبة المئوية لإلنبات  و طول NaCl الملحي بكلوريد الصوديوم 

الرويشة و الجذير في بذور و بادرات نبات البرسيم الحجازي.  كذلك بينت دراسات عدة ان بذور 

يئات ذات الملوحة العالية نتيجة عدم مقدرة الجنين على كثيرة من انواع النباتات ال تنبت في الب

.  [32, 31, 30]االنبات بسبب تلف االعضاء الجنينية تحت هذه الظروف و ذلك تبعا لدراسة 
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ان االجهاد الملحي ادى الى تأخير االنبات في بذور القمح, و كذلك نفس  [33]أيضا اكدت دراسة 

 اصوليا.في بذور الف [34]النتيجة توصل اليها 

ملي مول من ملح  180ان نباتات الحلبة النامية عند مستوى   [35]اظهرت نتائج دراسة      

 انتجت كمية اقل من المادة الجافة و كذلك المحتوى من الكلوروفيل. NaClكلوريد الصوديوم 

 70, 40الخردل بالتراكيز نبات حيث عامل[ 36]قام بها  الخردل نبات على دراسة وفي    

 وأتضح النبات نمو تؤثر على الملوحة زيادة أن فوجد الصوديوم كلوريد ملح من مليمول 150,

 .النمو مراحل والجاف خالل الرطب الوزن من ذلك

تأثير مستويات الملوحة على االنبات ونمو بادرات الحلبة وتضمنت  [37]كذلك درس     

و لوحظ تأخر في االنبات عند التركيز ملي مول ,  100 – 0مستويات ما بين  7التراكيز الملحية 

ملي مول, و لوحظ انخفاض  80ملي مول, فيما توقفت البذور عن االنبات عند مستوى  40

تدريجي لكل من طول الجذير و الساق و الوزن الرطب و الجاف لبادرات الحلبة مع ارتفاع 

 مستويات الملوحة في وسط النمو.  

 Ecklonia maximaالطماطم بمستخلص الطحلب البني ان معاملة بذور  [38]أثبتت دراسة 

حبوب الذرة  ان نسبة انبات  [39]%.  كذلك اكدت دراسة  10زاد من نسبة انبات البذور بمعدل 

زادت زيادة معنوية عند معاملتها بتراكيز مختلفة من مستخلصات الطحالب  G-5wصنف 

 الحمراء.

أن نقع حبوب القمح في مستخلصات الطحالب البحرية   [40]و أيضا اكدت دراسة      

ان عدد [ 41])الحمراء( نتج عنه زيادة معنوية في نسبة االنبات للحبوب.  أظهرت نتائج دراسة 

و كذلك  Sargassam latifoliumافرع نبات االكليل يزداد عند معاملته بمستخلص طحلب 

    تات غير المعاملة بالمستخلص.الوزن الرطب و الجاف للنبات يزداد مقارنة بالنبا

و ( Padina pavonica[ أن المعاملة بمستخلصات الطحالب البنية )42بينت دراسة ]     

( ادت الى تحسين في نسب انبات و نمو بادرات الفلفل Jania rubensالطحالب الحمراء )

بينت نتائج كما  %.16 زادت من نسبة انبات البذور بمعدل النامية في التراكيز الملحية المستخدمة

على تأثير مستخلصات بعض الطحالب البحرية على نمو بادرات  [43]الدراسة التي أجراها 

دور فعال في زيادة نسبة انبات بذور الطماطم و  Ulva lactucaالطماطم ان لمستخلص طحلب 

ول ان معاملة بذور نبات الف [44]كذلك زاد من طول النبات ووزنه الجاف. اكدت دراسة 
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بمستخلصات الطحالب الحمراء و الخضراء ادت الى زيادة عالية المعنوية في االوزان الرطبة و 

 الجافة لبادرات الفول و كذلك زادت من طول البادرات.

% من مستخلص طحلب  0.5 [ ان معاملة بذور الفاصولياء بتركيز 45أكدت دراسة ]     

Sargassam vulgare جم/لتر من ملح 4النامية في التركيز الملحي  زاد من نسبة انبات البذور

[ زيادة في طول الجذير و الوزن الرطب 46. كذلك لوحظ في دراسة ] Na Clكلوريد الصوديوم 

مللي مول عن معاملتها بمستخلص طحلب  150لبادرات القمح النامية في مستوى الملوحة 

Laurencia obtuse . 

 أهداف الدراسة: 

على  NaClالبحث إلى دراسة تأثير التركيزات المختلفة من ملح كلوريد الصوديوم يهدف      

)صنف محلي( , و كذلك محاولة تخفيف ضرر  fenugreekانبات   و نمو بادرات نبات الحلبة 

 الملوحة على االنبات و نمو البادرات باستعمال مستخلصي بعض الطحالب البحرية )طحلب

Laurencia paniculata   الطحالب الحمراء , و طحلب منUlva intestinalis   من

 الطحالب الخضراء(.  

  : Materials and Methods البحث وطرق المواد

الطحالب المستخدمة في الدراسة: ع عيناتجم -أوال:  

من   Ulva intestinalisو طحلب  Laurencia paniculata جمعت عينات طحلب     

(. أحضرت العينات إلى 2018زريق بمدينة مصراتة ليبيا خالل شهر ديسمبر سنة )شاطئ بحر 

المعمل و غسلت بماء البحر لتنظيفها من الرمال ثم بماء عذب )ماء الصنبور( للتخلص من أثار 

 [.47]ملوحة ماء البحر, ثم غسلت العينات  بالماء المقطر  للتخلص من األمالح 

 ة:الطحالب المستخدمة في الدراس -

  Laurencia paniculata (C.Agardh) J.Agardhالطحالب الحمراء و تتمثل في  -1

   Greville Ulva  intestinalis (Linnaeus)الطحالب الخضراء و تتمثل في  -2

  تحضير مستخلصي الطحالب المستخدمة في الدراسة: -ثانيا:

عينات الطحالب إلى أجزاء صغيرة ووضعت على ورق تجفيف في فرن تجفيف عند جزأت      

. [47]أيام لغرض تجفيفها و للتخلص من محتواها المائي  10إلى  5ْم من  28درجة حرارة 

للحصول على المستخلصات الطحلبية و ذلك باستخدام  [48]استخدمت الطريقة التي وصفها 
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(.  حيث وضعت كميات extractor Soxhletالمستمر )الماء المقطر  و جهاز لالستخالص 

مللي لتر )مل( ماء  200جرامات )جم( في جهاز االستخالص مع  5جافة من الطحلب حوالي 

ساعات. حفظ المستخلص في دورق زجاجي معتم ووضع  4ْم لمدة   80مقطر عند درجة حرارة 

 0.1و  0.05تخلص الطحلبي هما ْم ( لحين االستخدام.  و حضر تركيزين من المس 4في ثالجة )

 مل.100جم/ 

  تحضير المحلول الملحي: -ثالثا:

[ 49]النقي طبقا لما وصفه  Na Clحضر المحلول الملحي باستخدام ملح كلوريد الصوديوم      

(. حيث حضرت m Molمللي مول )  100و  50و ذلك بتحضير تركيزين مختلفين  و هما: 

 كالتالي:

1m Mol  = / التركيز 1000الوزن الجزيئي للمذاب * 

50m Mol /50*  1000= الوزن الجزيئي للمذاب  

50m Mol  =58.5  /1000*50 

 50m Mol  =2.925 g/l   

باستخدام الميزان الحساس, ثم اذيب في دورق قياسي سعته   Na Clجم من ملح  2.925 اخذ 

 مل و اكمل الحجم بالماء المقطر الى العالمة. 1000

في  Na Clجم من ملح  5.85, حيث اضيف m Mol 100 و نفس الخطوات اتبعت في التركيز 

 مل و اكمل الحجم بالماء المقطر الى العالمة. 1000دورق قياسي سعته 

 تحضير محاليل التداخل : -رابعا:

 كالتالي:  [16]حضرت محاليل التداخل طبقا لما وصفته 

 مل. 100جم/ 0.05مللي مول +  50تحضير محلول التداخل  - أ

مل , و اكمل الحجم بمستخلص  1000جم في دورق قياسي سعته   2.925حضر بإضافة 

 مل الى العالمة. 100جم/ 0.05الطحلب ذي التركيز 

 مل. 100جم/ 0.1مللي مول + 50تحضير محلول التداخل   - ب

مل , و اكمل الحجم بمستخلص  1000جم في دورق قياسي سعته   2.925حضر بإضافة 

 مل الى العالمة. 100جم/ 0.1لب ذي التركيز الطح
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 مل. 100جم/ 0.05مللي مول + 100تحضير محلول التداخل   - ج

مل , و اكمل الحجم بمستخلص  1000جم في دورق قياسي سعته   5.85حضر بإضافة 

 مل الى العالمة. 100جم/ 0.05الطحلب ذي التركيز 

 مل. 100جم/ 0.1مللي مول + 100تحضير محلول التداخل  -د

مل , و اكمل الحجم بمستخلص  1000جم في دورق قياسي سعته   5.85حضر بإضافة 

 مل الى العالمة. 100جم/ 0.1الطحلب ذي التركيز 

 النبات المستخدم في الدراسة: -خامسا: 

صنف محلي للدراسة, و تعد الحلبة  Trigonella foenum Lتم اختيار بذور نبات الحلبة      

يخفض و بشكل  NaClالحساسة للملوحة, وان زيادة تركيز  Fabaceaeمن المحاصيل البقولية 

معنوي كال من نسبة االنبات, االوزان الرطبة و الجافة و الطول الكلي لبادرات نبات الحلبة 

[50]. 

 تجهيز البذور للدراسة:  -سادسا:

معقم, وضعت  Whatman No.(1)سم( بها ورق ترشيح  9)قطر استخدمت أطباق بتري     

 10و استخدمت لكل تجربة ثالث مكررات, وضع لكل طبق  10في كل طبق بذور الحلبة عدد 

مل من الماء المقطر أو تركيزي المحلول الملحي أو تركيزي محاليل التداخل. حضنت األطباق 

 أيام.   10ة ْم لمد 25عند درجة حرارة  JENWAY-3505في حاضنة 

في اليوم العاشر تم عد البذور المستنبتة و قدرت النسبة المئوية لإلنبات في كل طبق وفقا          

 :[51]للمعادلة التالية التي وصفها 

 100النسبة المئوية لإلنبات = عدد البذور النابتة / العدد الكلي للبذور*   

ثم قيس الطول الكلي لبادرات الحلبة في كل طبق باستخدام مسطرة و عينت األطوال        

بالسنتيمتر )سم(.  تم أخذ متوسط القياسات لكل تكرار, بعد ذلك جففت البادرات بورقة ترشيح و 

تم تعيين الوزن الرطب للبادرات في كل طبق, ثم وضعت البادرات في ظرف ورقي مثقب و 

م لتعيين الوزن الجاف.  و لتعيين  60ْساعة عند درجة حرارة  48ي لمدة جففت في فرن كهربائ

 نسبة المحتوى المائي النسبي للبادرات من المعادلة التالية:
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   100الوزن الجاف / الوزن الرطب *  –المحتوى المائي النسبي = الوزن الرطب 

 :Prline acidتقدير تركيز حمض البرولين  -سابعا:

في مسحوق بادرات نبات الحلبة بطريقة محلول Proline مض البرولين قدر تركيز ح    

 -:[ كالتالي52]النينهيدرين الحامضي طبقا لما وصفه 

 المحاليل المستخدمة لتقدير تركيز حمض البرولين:  -

 Acid Ninhydrin Solutionمحلول نينهيدرين الحامضي :  -أ 

مل من حامض  20ض خليك ثلجي + مل حام 30جم من مادة النينهيدرين في  1.25أذيب 

 ( أذيب بالتسخين ثم حفظ المحلول في الثالجة.  M 6الفوسفوريك )

جم حامض  3: يحضر بإذابة %Sulfosalycilic acid (3) محلول حامض  -ب

Sulfosalycilic acid   مل ماء مقطر. 100في 

 مذيب الطولوين. -جـ

 طريقة العمل:

 Sulfoمل محلول 10جم من مسحوق بادرات نبات الحلبة الجافة  في  0.1تم طحن -1

salycilic  (3  ثم أخذ منه )%2مل محلول نينهيدرين الحامضي ثم  2مل و أضيف إليه  2 

 مل حامض الخليك الثلجي و تركت لمدة ساعة في حمام مائي يغلي.

    بردت العينات بسرعة في حمام ثلجي.-2

 مل من مذيب الطولوين و رجت العينات لمدة دقيقتين. 4لكل عينة أضيف -3

ترك المحلول يستقر ثم أخذت القراءات على جهاز قياس الطيف الضوئي عند الطول -4

 نانومتر باستخدام مذيب الطولوين كشاهد. 520الموجي 

 ترجمت القراءات إلى تراكيز بعمل منحنى التركيز باستخدام حمض البرولين.-5

  -التحليل االحصائي: -ثامنا:

    .(TWO WAY ANOVA).حللت النتائج إحصائيا باستخدام تحليل التباين في اتجاهين      
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 Results and Discussionالنتائج و المناقشة: 

 نسب اإلنبات:أوال: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن معاملة بذور الحلبة بتركيزي مستخلص طحلب 5, 4يتضح من الشكلين )     

L.paniculata          وتركيزي مستخلص طحلب U.intestinalis لم يكن لهما أي تأثير

( على نسبة اإلنبات للبذور, و لوحظ التأثير السلبي على نسبة االنبات للبذور P < 0.05معنوي )

)مللي مول ( حيث أدت الى  نقص عالي المعنوية  100, 50عند المعاملة بتركيزي الملوحة فقط 

(0.001P =  في نسبة االنبات )( 2,  1مقارنة بالشاهد كما هو موضح بجدولي تحليل التباين ,)

و ذلك يرجع لسمية ايونات 
-

CL  و
-

Na [53]  الذي يقلل من قدرة البذور على االنبات نتيجة

 Pبينما لوحظ زيادة عالية المعنوية ) [54]لعرقلة امتصاص الماء و نشاط العديد من االنزيمات 

( في نسبة االنبات عند معاملة البذور بجميع التراكيز المستخدمة في محاليل التداخل 0.001 =

 بين الملوحة و المستخلص مقارنة بما يقابلها من المعاملة بمستويات الملوحة فقط.   
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U.intestinalis = 0 U.intestinalis = 0.05 U.intestinalis = 0.1

 على نسبة إنبات بذور الحلبة تحت مستويات مختلفة من الملوحة.  L. paniculata(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 4شكل )

 

 على نسبة إنبات بذور الحلبة تحت مستويات مختلفة من الملوحة.  U. intestinalis(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 5شكل )
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 الطول الكلي للبادرات:ثانيا: 

 

 

 

 

( أن معاملة بادرات الحلبة بتركيزي مستخلص طحلب 7, 6)يتضح من الشكلين     

L.paniculata  وتركيزي مستخلص طحلب U.intestinalis كان لهما تأثير عالي المعنوية

(P= 0.001 على الطول الكلي للبادرات, و لوحظ التأثير ) السلبي على الطول الكلي للبادرات

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 غير معنوي 0.288 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 تأثير التداخل

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 غير معنوي 0.137 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 التداخلتأثير 
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(: تحليل التباين لنسب اإلنبات لبذور الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة و المعاملة بمستخلص 1جدول )

 paniculata  .Lطحلب

  

(: تحليل التباين لنسب اإلنبات لبذور الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة و المعاملة بمستخلص 2)جدول 

 intestinalis  .Uطحلب

  

 على الطول الكلي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة.  L. paniculata(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 6شكل )

 

 على الطول الكلي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة.  L. paniculata(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 7شكل )
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)مللي مول ( حيث ادت المعاملة الى  نقص عالي  100, 50عند المعاملة بتركيزي الملوحة فقط 

( في الطول الكلي للبادرات مقارنة بالشاهد كما هو موضح بجدولي تحليل  = 0.001Pالمعنوية )

( في الطول الكلي للبادرات عن P = 0.001(. بينما لوحظ زيادة عالية المعنوية )4, 3التباين )

معاملة البذور بجميع التراكيز المستخدمة في محاليل التداخل بين الملوحة  و المستخلص مقارنة 

 بما يقابلها من المعاملة بمستويات الملوحة فقط ,    و يرجع ذلك إلى دور هرمون األكسين 

Auxineالذي يحتويه مستخلص طحلبL.paniculata   طحلب و مستخلص U.intestinalis 

و كذلك الحتواء  [55]المعروف في تشجيع استطالة الخاليا و نمو الجذور و األوراق  [24]

التي يعزى لها الدور في التأثير  Amino acid [24]المستخلصين على األحماض األمينية 

 . [56] اإليجابي على النمو الخضري و الجدري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 عالي المعنوية 0.001 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 تأثير التداخل

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 عالي المعنوية 0.001 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 تأثير التداخل

(: تحليل التباين للطول الكلي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة و المعاملة بمستخلص 4جدول )

 intestinalis . Uطحلب

  

(: تحليل التباين للطول الكلي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة و المعاملة بمستخلص 3جدول )

 paniculata  .Lطحلب
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 المحتوى المائي النسبي:ثالثا: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

( أن معاملة بذور الحلبة بتركيزي مستخلص طحلب 9, 8يتضح من الشكلين )     

L.paniculata     و تركيزي مستخلصU.intestinlis   ( لم يكن لهما أي تأثير معنويP = 

( على المحتوى المائي النسبي , و لوحظ التأثير السلبي على المحتوى المائي عند المعاملة 0.372

)مللي مول (, حيث ادت المعاملة الى  نقص عالي المعنوية  100, 50بتركيزي الملوحة فقط 

(0.001P = ( في المحتوى المائي مقارنة بالشاهد كما هو موضح بجدولي تحليل التباين )5 ,

 الحلبة مسببا اعاقة لنبات الملوحة عامل سيادة يكون قد المائي المحتوى في النقص سبب(, 6

. بينما لوحظ زيادة عالية [19] الحلبة لنبات المائي المحتوى في نقص مؤديا إلى الماء امتصاص

( في المحتوى المائي عن معاملة البذور بجميع التراكيز المستخدمة في P = 0.001المعنوية )

 محاليل التداخل بين الملوحة والمستخلص مقارنة بما يقابلها من المعاملة بمستويات الملوحة فقط. 
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U.intestinalis = 0 U.intestinalis = 0.05 U.intestinalis = 0.1

 على المحتوى المائي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة.  L. paniculata(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 8شكل )

 

 على المحتوى المائي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة. U. intestinalis(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 9شكل )
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 : Proline acidتركيز حمض البرولين رابعا: 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 غير معنوي 0.526 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 تأثير التداخل

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 غير معنوي 0.372 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 تأثير التداخل
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L.paniculata = 0 L.paniculata = 0.05 L.paniculata = 0.1

من الملوحة و المعاملة بمستخلص (: تحليل التباين للمحتوى المائي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة 5جدول )

 paniculata  .Lطحلب

  

ليل التباين للمحتوى المائي لبادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة من الملوحة و المعاملة بمستخلص (: تح6جدول )

  U.intestinalisطحلب

  

في بادرات الحلبة النامية  Proline acid على تركيز حمض البرولين  L. paniculata(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 10شك شكل )

 تحت مستويات مختلفة من الملوحة.

 



 Journal of Academic Research June(2019) 89-108                                   مجلة البحوث األكاديمية 

101 
 

 

 

( أن معاملة بذور الحلبة بتركيزي مستخلص طحلب 11, 10يتضح من الشكلين )   

L.paniculata  ( 0.731لم يكن لهما أي تأثير معنوي =P على المحتوى الكلي للبرولين و )

(. و لوحظ التأثير P = 0.381) U.intestinalisكذلك عند المعاملة بتركيزي مستخلص طحلب 

( في المحتوى الكلي للبرولين عند المعاملة بتركيزي الملوحة فقط  = 0.001Pعالي المعنوية )

(.  8, 7)مللي مول(  مقارنة بالشاهد كما هو موضح بجدولي تحليل التباين )          100, 50

أن قدرة النبات على تحمل الملوحة و الجفاف ترتبط بقدرته على تراكم حمض  [57]ذكر 

( أن  8( و)7البرولين في أنسجته عند تعرضه لهذه الظروف و يتضح من تحليل التباين بالجدول )

قد زادت من  U.intestinalisو مستخلص طحلب  L.paniculata  المعاملة بمستخلص طحلب

اضرار االجهاد قدرة بادرات الحلبة على زيادة محتوى حمض البرولين و بذلك مكنتها من تحمل 

 الملحي. 

 

 

 

 

 

 

 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 غير معنوي 0.381 تأثير المستخلص

 عالي المعنوية 0.001 تأثير التداخل
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U.intestinalis = 0 U.intestinalis = 0.05 U.intestinalis = 0.1

 في بادرات الحلبة الناميةProline acid على تركيز حمض البرولين  U. intestinalis(: تأثير المعاملة بمستخلص طحلب 11شك شكل )

 تح تحت مستويات مختلفة من الملوحة.

 

من الملوحة       في بادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة   Proline acid(: تحليل التباين لتركيز حمض البرولين 7جدول )

  L.paniculata و المعاملة بمستخلص طحلب
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 P-value Sign مصدر التباين

 عالي المعنوية 0.001 تأثير الملوحة

 غير معنوي 0.731 تأثير المستخلص

 معنوي جدا 0.004 تأثير التداخل

البرولين في بادرات الحلبة النامية تحت مستويات مختلفة           Proline acid(: تحليل التباين لتركيز حمض البرولين 8)جدول 

  U.intestinalisمن الملوحة و المعاملة بمستخلص طحلب
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