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 (  في مرحمه االزهار  لبعض مضادات االكسدة.Oryza sativa Lمقارنة  محتوى أربعة اصناف من الرز ) 
 ميثاق عبد مسمم جودة                                   اسيل فاضل ايوب

 مدرس          مدرس                                     
 جامعة الكوفة -كمية العموم  -قسم البيئة 

 Muthikabd1@gmail.comالبريد االلكتروني 
  المستخمص :

التي تزرع في العراق  (.Oryza sativa L )ييدف ىذا البحث الى تحديد وتمييز اربعة اصناف من االرز
واييا اكثر تحمال لظروف االجياد من خالل  قياس محتوى بعض  مضادات األكسدة كدليل مقارنة لنجاح 

مركز دراسات الرز في  ين والفرات والحبة السوداء ( .أجريت الدراسة في حقول والياسم 33االصناف )عنبر
. نفذت بنظام األلواح المنشقة عمى وفق تصميم القطاعات  2016المشخاب في محافظة النجف االشرف في 

والبرولين والكاروتين  a ,bالكاممة المعشاة بثالثة مكررات  واخذت قياسات محتوى الكموروفيل الكمي وكموروفيل 
والبروتين الكمي Catalase (CAT) و  Superoxide dismutase (SOD)كما وقيست فعالية انزيمات

 Protease . وانزيم 
و الكاروتين و ارتفاع فعالية  a , bوقد بينت النتائج ارتفاع محتوى الكموروفيل الكمي وكموروفيل 

في اصناف الحبة السوداء  Catalase (CAT) والكتاليز  Superoxide dismutase (SOD)إنزيمات
يميو  33يظير تفوق صنف العنبر Prolineوالعنبر والياسمين ثم اخيرا الفرات بالتتابع .  اما كمية البرولين  

 الياسمين والحبة السوداء والفرات بالتتابع . اما كمية البروتين  فمم تعطي فروقا معنوية بين االصناف المدروسة
في اصناف الحبة السوداء والعنبر والياسمين والفرات    Proteaseة إنزيم البروتيز في حين انخفضت فعالي

بالتتابع وبفروقات معنوية  . ومما سبق من نتائج يمكن االستدالل عمى ان مؤشرات محتوى الكموروفيل الكمي 
 Catalase و   Superoxide dismutase (SOD)والكاروتين والبرولين و فعالية انزيمات  a ,bوكموروفيل 

(CAT)  . يمكن استعماليا النتخاب افضل االصناف المقاومة لمظروف البيئية المجيدة 
 , مضادات االكسدة , الكموروفيل  ,الكاروتين  ,االنزيمات  (.Oryza sativa L )الكممات المفتاحية : الرز
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Abstracts: 

The purpose of this study is to identify and distinguish four varieties of rice 

(Oryza sativa L.) grown in Iraq, which are more resistant to stress  by using the 

measurement of some antioxidants   content as a comparative guide to the success of 
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varieties (amber 33, Jasmine, ferrite and black bean). The field study was conducted 

at the rice growing center in Mashkhab in Al-Najaf province in 2016.  using RCBD 

in split plots arrangement  with three replicates. The study included four varieties of 

rice   to measure  total chlorophyll content, chlorophyll a, b, carotene  ,proline , activ-

ity  of Superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT) ,protease (pro) and total protein 

.  

   The results showed an increase in total chlorophyll, chlorophyll a, b, and carotene, 

and the high activity of Superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in the black 

bean> amber33> jasmine, and finally the Ferrite cultivars respectively. The amount 

of Proline shows superiority of Amber 33 > jasmine >black bean > Ferrite, respec-

tively. The protein did not show any significant differences between varieties. While 

Protease activity decreased in the black bean < amber33 < jasmine < Ferrite cultivars 

respectively. From the above results it can be used total chlorophyll content, chloro-

phyll a, b, carotene, proline and the activates  of Superoxide dismutase (SOD) and 

Catalase (CAT) enzymes as indicators to select the most successful  to withstand 

stressful environmental conditions. 
Keywords: rice (Oryza sativa L.), antioxidants, chlorophyll, carotene and enzyme. 

 

 المقدمة :
تختمف النباتات في استجابتيا لمعامل البيئي إذ يعتمد ذلك عمى القدرة الوراثية  لكل نبات واختالف العامل    

(. 28,25,14نبات كامل( ) -بادرة -الزمني )ليل أو نيار، صيف أو شتاء( واختالف المراحل العمرية لو )بذرة
ة عمى التموث ويستخدم لتحديد التراجع في النمو قبل أية عالمة فصبغة الكموروفيل تعّد مؤشرًا حيويًا يعطي عالم

( . اثبتت الدراسات ان النباتات ذات محتوى الكموروفيل العالي تعطي مقاومة اكبر 29تظير عمى النبات)
(. كما إن تركيز البرولين يستعمل في التجارب 2(لممموثات من النباتات ذات المحتوى القميل من الكموروفيل 

اس لإلجياد الذي يفرض عمى النباتات مثل الرز، إذ يتجمع تحت مدى متغاير من الظروف المجيدة مثل كمقي
(  زيادة مستوى البرولين الحر إشارة 17الجفاف، المموحة، درجات الحرارة المتطرفة والكثافة الضوئية العالية )

يتركز بكميات كبيرة وأكثر بمرات من لمقاومة النبات لإلجياد ويحدث عمى نحو واسع في النباتات الراقية و 
يمثل المرحمة الثانية من النظام الدفاعي في الخاليا واألنسجة  CAT. إن إنزيم  األحماض األمينية األخرى

المتولد أثناء اإلجيادات المختمفة، إذ يستمم  النباتية ألنو يعمل عمى سحب وتصريف بيروكسيد الييدروجين
( إلى العالقة  24 . وبخصوص ذلك أشار)SODو نتيجة لفعل ودور إنزيم البيروكسيد أما بشكل طبيعي أ

الوثيقة بين اإلنزيمين في كونيما من أكثر مضادات األكسدة شيوعًا مع مدى ارتباطيما بنظام واحد يقمل خطورة 
رحت  (  لمتخمص من تأثيرىا في سير العمميات الحيوية داخل الخاليا.  . اقت H2O2 , O2   الجذور الحرة )

Guda ( أن بروتينات اإلجياد يمكن إن تستعمل كمؤشرات جزيئية ميمة لتحسين التحمل الممحي 4وجماعتيا )
وقد تم تشخيص البروتينات المَحفزة بالممح في أنواع من النباتات  ،(19) وذلك باستعمال تقنيات اليندسة الوراثية
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 Lycopersicon والطماطم Oryza sativa . إذ يقل محتوى البروتين الكمي في نباتات الرز  (5)
ensculentum   والباقالء Vicia faba  عند تعرضيا إلجياد ممحي بكموريد الصوديوم.  

 وتستورد العراقيين لمعظم بالنسبة المفضمة الرئيسة الوجبة يعد الرز الن محصول اىميتو البحث ويكتسب. 
ىو المحصول الحقمي الوحيد الذي ينفرد في خاصيتو المحصول. و  ىذا من النقص لسد منو كبيرة سنويا كميات

في النمو والعيش فـــــي االراضـــي المغمورة وغيــر المغمورة فيو يتحمل االراضي الرطبة المغمورة بينما باقي 
 حيث من المحافظات مقدمة في  النجف محافظة المحاصيل ال يمكن ان تعيش في ىذه الظـــروف . وتعد

في ىذه الدراسة  زرعت  .  المالئمة المناخية المزارعين والظروف وخبرة المياه لتوفر وذلك المساحة المزروعة
التي تزرع في العراق وتم اختبار اييا اكثر تحمال لظروف  (.Oryza sativa L )اربعة اصناف من الرز

 33ناف )عنبراالجياد من خالل استخدام قياس محتوى بعض من مضادات األكسدة كدليل مقارنة لنجاح االص
من خالل تعد طريقة جديدة لالنتخاب ،وان دراسة افضل االصناف لمزراعة والياسمين والفرات والحبة السوداء (  

يمكن استخداميا النتخاب افضل االصناف الناجحة في الزراعة والمقاومة لمظروف  فحوصات بيوكيميائية 
 البيئية المجيدة.

   :المواد وطرائق العمل 
استعممت في ىذه الدراسة بذور الرز من دائرة البحوث الزراعية /محطة ابحاث الرز في قضاء  رمصدر البذو 

قضاء المشخاب وقد انتخبت البذور  –من محافظة النجف  2016 –لمحصول تشرين الثاني  .المشخاب 
 المتماثمة مظيريًا لغرض إجراء التجارب .

 والتحميل اإلحصائي تصميم التجربة
استعمل تصميـم القطاعات الكاممة  2016ية في محطة ابحاث الرز في المشخاب لموسم نفذت تجربة حقم

 الب. حرثت ارض التجربة حراثتين متعامدتين بوساطة المحراث المطرحي القRCBDالمعشاه بثالثة مكررات 
 2016-6-15ونعمت بواسطة ااالمشاط القرصية وتمت التسوية بالة التسوية .  زرعت بذور التجربة في تاريخ 

سقيت  .وحصدت في تشرين الثاني استخدمت طريقة البذار المباشر  2016-7-10وكان موعد الشتال في 
 التجربة برية غزيرة عند الزراعة واستمر الري بمعدل ريو لكل يومين او ثالثو حسب الحاجة. تـم تسميد التربة 

( عمى ثالثة  كغم سوبرفوسفات الثالثي 19ة وكذلك بالسماد الفوسفاتي باضاف(  N%46   يوريا بإضافة  سماد 
دفعات متساوية ،  االولى عند الزراعة والثانية بعد شير من الدفعة األولى والثالثة بعد شير من الدفعة الثانية 

بتجربة بأربعة   Complete Randomized Design (CRD)نفذت التجربة وفق التصميم تام العشوائية.
وقورنت المتوسطات باستخدام أقل فرق SPSS 17.0 نتائج وفق النظام اإلحصائي مستويات. وقد تم تحميل ال

  . 0.05عند مستوى احتمال   .L.S.Dمعنوي
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 .التقديرات الكيموحيوية   
 والكاروتينات: (a ,b ) وكموروفيل الكمي الكموروفيل من النبات محتوى تقدير

 200-150( حيث تم أخذ عينة مقدارىا (Arnon 6 قة (عمى وفق طريb و) a) تم تحديد تركيز الكموروفيل )
مل( من األسيتون يضاف بالتدريج  .  ثم يؤخذ  10ممغم من الورقة الثالثة لمنباتات المدروسة وسحنت مع )

( ، وتم حساب المحتوى Blank( لمتصفير ) 80الراشح وتحضر أنبوبة مدرجة حاوية عمى أسيتون )%
 من خالل المعادالت التالية :  Carotenoidو Chl.bو Chl.aج ورقي ونسي  mg\gالكموروفيمي الكمي   

Total chlorophyll (μg/gm) = {A645 (20.2) + A633(8.02)} v/w ×1000 
(Chl.a(μg/gm)=12.7(A663)-2.69(A645)    
Chl.b(µg/gm)=22.9(A645)-4.68(A663 ) 

تحت  Lichtenthaler and welburn(1983) وتم قياس محتوى األوراق من الكاروتينات باستخدام معادلة 
 : 470nmطول موجي 

Carotenoid (μg/g)=(1000 A 470-3.27 [ Chl.a ] -104 [Chl.b ] /229 
 633االمتصاصية بالطول الموجي  A633 نانوميتر . 645االمتصاصية بالطول الموجي  A645 حيث ان :
الحجم النيائي لمستخمص Vنو ميتر .  نا470االمتصاصية الضوئية بطول موجي  A470 نانوميتر .

 وزن النسيج الورقي Wالكموروفيل .
  Prolineتقدير محتوى النبات من البرولين
مل  0.1في تقدير محتوى النبات من البرولين حيث تم أخذ   (Bates )8 استعممت الطريقة المتبعة من قبل

مض الخميك الثمجي، ثم قرأت مل من حامض الننييدرين وحا2من المستخمص النباتي وأضيف إليو 
. وبعد حساب كمية البرولين من المنحني القياسي تم تطبيق القانون التالي  nm 520االمتصاصية بطول موجي

:- 

µmoles  proline/g = 
 
          

  
               

        

   

        

 

 

 -إذ أن:
mg proline.تركيز البرولين المحسوب من المنحني القياسي1-مل = 

toluene  مل 1= حجم التموين المستخدم=مل 
 = وزن العينة النباتية.g of sample = ثابت   و115.5

 CAT , SOD  (12 )المستخمـــص النباتــي لتقديــر فعالية إنزيــم 
 ,PBS 50mM pH7.0)المحمول المكون  مل من5غم من النسيج النباتي الطري وىرس في 0.5تم وزن 

EDTA 0.1mM, PVP %4)   بجفنة خزفية ووضعت عمى جريش من الثمج ليوفر ظروف مبردة، ثم لينبذ في
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ْم، أىمل الراسب وأخذ 4 دقيقة في درجة حرارة 15دورة/دقيقة لمدة  5000جياز الطرد المركزي المبرد بسرعة 
 الراشح ليمثل المستخمص الخام.

  Catalase (CAT)لية إنزيم الكتاليزتقدير فعا
مايكروليتر من 20( في تقدير فعالية إنزيم الكتاليز إذ تم أخذ 1)  Aebiاستعممت الطريقة المتبعة من قبل 
، ثم قرأت H2O2ممي موالري 30مل من محمول بيروكسيد الييدروجين 1المستخمص النباتي وأضيف إليو 

 .nm 240االمتصاصية بطول موجي 
 (    20عالية اإلنزيم بتطبيق المعادلة اآلتية : ) وتحسب ف

Catalase Activity (unit/g) = 
    

   
                  

     
 

 التغير في االمتصاصية خالل الزمنabs∆= :- إذ أن 
min=1 دقيقة reaction volume                  حجم المستخمص = 

عند 0.001دة اإلنزيمية عمى إنيا كمية اإلنزيم القادرة عمى تغيير االمتصاصية الضوئية بمقدار وتعرف الوح
 لمحمول التفاعل لكل دقيقة تحت الظروف القياسية.nm   240طول موجي

  Superoxide dismutase (SOD)تقدير فعالية إنزيم
 SOD( في تقدير فعالية إنزيم  marklund and  marklund 20  (  استخدمت الطريقة المتبعة من قبــل

مل من  2مل من محمول البايراكالول و0.2مايكروليتر من المستخمص النباتي وأضيف إليو 50حيث تم أخذ 
 .nm 420محمول دارئ الترس، ثم قرأت االمتصاصية الضوئية عند الطول الموجي 

 ((XIIوتحسب فعالية اإلنزيم بتطبيق المعادلة اآلتية : 

SOD Activity (units) = 
                                   

   
                  

                         
       

 -إذ أن :   
%inhibition of pyragallol reductionراكالول= النسبة المئوية لتثبيط اختزال الباي 

reaction volumeحجم المستخمص = 
 =total test period (10 min) دقيقة(  (10فترة التفاعل الكمي 

من مقدار النسبة المئوية  50%وتعرف الوحدة اإلنزيمية عمى إنيا كمية اإلنزيم القادرة عمى أن تسبب تثبيط 
 ل دقيقة تحت الظروف القياسية.نانومتر لك 420 ألكسدة المادة األساس لمتفاعل عند الطول الموجي

  Proteaseتقدير فعالية إنزيم البروتيز
مل من 0.2( في تقدير فعالية إنزيم البروتيز حيث تم أخذ 11) Brock استعممت الطريقة المتبعة من قبل

(، ثم قرأت Casienمل من محمول التفاعل األساس )كازئيين 1.8المستخمص النباتي وأضيف إليو 
 .nm 280ضوئية عند طول موجي االمتصاصية ال

 -وتحسب فعالية اإلنزيم بتطبيق المعادلة اآلتية :
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Protease Activity    ) =           

                                   
   ( 

 -إذ أن :
∆abs ،    التغير في االمتصاصية = time (min)ة(= زمن التفاعل )الدقيق 

enzymatic volume حجم اإلنزيم = 
عمى   0.01وتعرف الوحدة اإلنزيمية عمى إنيا كمية اإلنزيم القادرة عمى تغيير االمتصاصية الضوئية بمقدار

 لمحمول التفاعل لكل دقيقة تحت الظروف القياسية.  nm 280طول موجي 
 : المستخمص النباتي لتقدير محتوى البروتين وفعالية إنزيم البروتيز

إذ  (PBS 50mM, pH= 6) مل من دارئ الفوسفات 5غم من النسيج النباتي الطري ووضع في 0.5وزن 
ىرس بجفنو خزفية فوق الثمج لمحصول عمى درجة حرارة واطئة، ثم رشح المستخمص بقماش الشاش ونبذ الراشح 

ْم، أىمل الراشح الذي  4ارة دقيقة وبدرجة حر  15دورة/دقيقة لمدة 6000في جياز الطرد المركزي المبرد بسرعة 
 يمثل المستخمص الخام.
  Proteinتقدير محتوى البروتين 

 من الجزء النباتي أوراق ويسحق مع   ( 1)غرام حيث يؤخذ   Bishop (9 )تم تقدير البروتين حسب طريقة 
اء في ىاون خزفي ويوضع الياون عمى جريش الثمج أثن (pH=5.6)مل من محمول الفوسفيت بفر  (  6)

( دقائق لمحصول عمى درجة حرارة منخفضة . يرشح الخميط من خالل طبقتين من 10 – 5السحق لمدة )
( دقيقة ، ييمل 15( دورة / دقيقة لمدة )15000الشاش ويجمع الراشح وتجرى عميو عممية الطرد المركزي بقوة )

من   مل (2)يؤخذ  . Phosphate buffer باستعمال محمول   مل (15)الراسب ويؤخذ الراشح ويكمل إلى 
من كاشف بايوريت ، يرج ثم يترك لمدة نصف ساعة بعدىا تقرأ  مل 8)مستخمص البروتين ويضاف إليو )

 (Blank) نانومترأم البالنك   (  555)بطول موجي  Spectrophotometerاالمتصاصية بجياز المطياف 
 .ت ويستعمل لمعايرة الجيازمن البايوري مل 8مع  Phosphate bufferمن  مل  2)فحضر من )

 :النتائج والمناقشة
 و الكاروتينات بين االصناف bو aالتباين في محتوى الكموروفيل الكمي وكموروفيل  

و الكاروتينات  bنالحظ ان محتوى النباتات المدروسة من الكموروفيل الكمي وكموروفيل   1من مالحظة شكل 
 0.84والفرات ثم الياسمين ووجود فروق معنوية مقدارىا ) 33يظير تفوق صنف الحبة السوداء يميو العنبر

يظير اعمى محتوى في صنف الياسمين يميو الحبة السوداء  a( بالتتابع في حين ان كموروفيل   0.09و  0.6و
  (  .1.9واخيرا الفرات ووجود فروق معنوية مقدارىا )  33ثم العنبر

يدل عمى االختالفات  1و الكاروتينات بين االصناف شكل  bو aان تباين محتوى الكموروفيل الكمي وكموروفيل 
الجينية بين االصناف عند ثبوت التغيرات البيئية . ويمكن أن ُينسب إلى انخفاض في معدل عدد ومساحة 

 (، لينتيي بتحديد تجييز الخاليا بالكربوىيدرات7 األوراق المؤدي لمستوى واطيء من البناء الضوئي كتقرير )
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(، كما وُيعزى إلى قمة امتصاص الماء .  كما قد يؤدي الى إنخفاض معدل 22 التي تحتاجيا خالل النمو )
. فمن المحتمل أن يستجيب  البناء الضوئي بسبب نقص صبغة اليخضور )الكموروفيل( في أوراق نبات الرز

د عمى البادئ المشترك الكموتاميت لمبيئة بدفع العمميات األيضية نحو إنتاج أكثر لمبرولين باالعتما النبات 
Glutamate ( (، او كما في دراسة )16مؤثرًا بذلك في محتوى الكموروفيل كاستنتاجBorsani(10  الذي

وىذه االسباب تكون ثابتو في   Chlorophylaseأضاف لما تقدم زيادة فعالية اإلنزيم المحطم لمكموروفيل 
 االصناف المختمفة .

 
L.S.D (0.05 )0.09=  يناتكاروت  ,      L.S.D (0.05 )0.84 = كمورفيل الكمي  

L.S.D  (0.05) l كموروفيل b = 0.6  L.S.D        ,         (0.05 )كمورفيل a  = 1.9 
( التباين في محتوى البرولين في اوراق النباتات 2بين شكل )التباين في محتوى البرولين بين االصناف 

( 4.3,3.1,2.4و 1.9(   وكانت القيم )0.342ى البرولين بشكل معنوي مقداره )المدروسة  ، حيث ازداد محتو 
 يميو الياسمين والحبة السوداء والفرات بالتتابع.  33بالتتابع  يظير تفوق صنف العنبر 1-غم.مايكرومول

من  والياسمين اكثر 33التباين في محتوى البرولين بين االصناف يدل عمى تكيف اصناف معينة مثل العنبر
وذلك لكون ىذا الصنف قد تكيف مع ظروف العراق البيئية من ارتفاع درجات الحرارة  2بقية االصناف  شكل 

ومموحة التربة ومياه السقي اكثر من االصناف االخرى المستزرعة والميجنة حديثا في البيئة العراقية  ، وبما إن 
متناسب مع استمرارية دخول الماء،  إضافة لكونو عاماًل النبات يحتاج البرولين ليعمل عمى إبقاء الجيد التنافذي 

وقائيًا إلنزيمات وأغشية العضيات الخموية. فاإلجياد األوزموزي يسيطر عمى تحوير التعبير الجيني المسؤول عن 
وباالعتماد عمى ما ُذكر  ,المسار الخاص بإنزيمات تخميق أو أكسدة البرولين وبذلك يتحدد تركيزه في النبات 

 (.21اله نجد عالقة طردية بين تجمع البرولين وحساسية النبات لممموحة مثل الرز )أع
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 بين االصناف Catalaseالتباين في فعالية انزيم 

نالحظ ان فعالية انزيم الكتاليز لمنباتات المدروسة  يظير تفوق صنف الحبة السوداء يميو  3من مالحظة شكل 
( وحدة انزيمية بالتتابع ووجود فروق  42.3و 45.8و 67.3و70.6ار)والفرات ثم الياسمين وبمقد 33العنبر

بين االصناف قد يرجع الى فترة النمو السريع في  Catalase( .التباين في فعالية انزيم  8. 56معنوية مقدارىا )
و ( ا26مرحمة االزىار وىي مرحمة توصف بنشاط الخاليا المفرط واختالف االصناف يرجع الى اسباب جينية )

( فقد وجدا 27 اختالف مرحمة النمو وخاصة عند إرتفاع كميتو في أوراق النباتات الحساسة مثل الرز أما )
نبات الفاصوليا المعرض لظروف ممحية، ويوضح بإعاقة المموحة لعممية البناء  CATإنخفاض في فعالية 

الذي يقود إلى تثبيط إنزيمات تحميمو  H2O2الحيوي إلنزيمات جديدة أو نتيجة لزيادة تركيز بيروكسيد الييدروجين 
 .   CATمثل 
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 بين االصناف SODالتباين في فعالية انزيم  
نالحظ ان فعالية انزيم الكتاليز لمنباتات المدروسة  يظير تفوق صنف الحبة السوداء يميو  4من مالحظة شكل 

( وحدة انزيمية بالتتابع ووجود فروق 1.47و 1.49و  1.56و    1.69والفرات ثم الياسمين وبمقدار) 33العنبر
بين االصناف قد يكمن في توليد الجذور الحرة بإنتاج  SOD(  . التباين في فعالية انزيم  0.25معنوية مقدارىا )

ROS  تظير زيادة تقدمية  3وتحفيز اإلجياد التأكسدي وىذا يرجع الى نشاط الخاليا المفرط، وبمتابعة شكل
-Mn( عمى الرز تشير إلى فعالية 13(. وىنالك دراسة أجراىا )3متفق مع نتائج ) SODىامة في فعالية إنزيم 

SOD المايتوكوندريا وCu/Zn-SOD  البالستيدة الخضراء تتزايد في األوراق النشطة ، لكونيا ُتعد كابحات
 . O2 -خاصة جذر األوكسجين الحر ROSأساسية في إزالة سمية 

 
    االصناف التباين في محتوى البروتين بين

 7.9و 8.2( الى المحتوى البروتيني في اوراق النباتات المدروسة وكان مقداره )5كما اشارت نتائج شكل )
والياسمين والفرات ثم اخيرا الحبة السوداء وقد  33بالتتابع حيث تفوق صنف العنبر  1-غم.( ممغم7.2و 7.6و

لبروتين في اوراق النباتات  المدروسة ضمن مستوى بين عدم وجود اختالفات معنوية بين االصناف في محتوى ا
حصول فرق غير معنوي في المحتوى الكمي لبروتينات أوراق نباتات التجربة   5أوضح شكل  .0.05معنوية 

( إذ أظيرت تباين في المحتوى البروتيني   لألصناف حيث اعمى قيمة  18بين االصناف ، وتؤيد ذلك نتائـج )
وذلك لكون ىذا الصنف قد تكيف مع ظروف العراق  5م الفرات ثم الحبة السوداء  شكل والياسمين  ث 33لمعنبر

البيئية من ارتفاع درجات الحرارة ومموحة التربة ومياه السقي اكثر من االصناف االخرى المستزرعة والميجنة 
تين بوصفو ىدفًا أساسيًا لمسمية حديثا في البيئة العراقية  وُيفسر ىذا بقمة قابمية الخاليا عمى البناء الحيوي لمبرو 

(. وبحسب ما ذكر مسبقًا، فإن اإلجياد الممحي يقمل كمية البروتين من جانب ويزيد تراكم 15الممحية وفق )
 .األحماض األمينية مثل البرولين من جانب آخر
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 التباين في فعالية انزيم البروتييز بين االصناف

الكتاليز لمنباتات المدروسة  يظير تفوق صنف الحبة السوداء يميو  نالحظ ان فعالية انزيم 6من مالحظة شكل 
( وحدة انزيمية بالتتابع ووجود فروق 0.82و 0.84و  0.97و 1.09والفرات ثم الياسمين وبمقدار) 33العنبر

ة إنزيم (.التباين في فعالية انزيم البروتييز بين االصناف وقد ُيعزى ذلك إلى ارتفاع فعالي 0.08معنوية مقدارىا )
  Hameed  (16) بروتيز الورقة تزداد باتجاه االصناف المتحممة لممموحة العالية وىكذا الحال وفقًا لما نشره 

( بخصوص نوعين من الحنطة أحدىما 26وجماعتو ) Simova- Stolivaوفي دراسة أخرى قام بيا الباحث 
فاف حاد يجعل الفعالية الكمية لإلنزيمات ، فوجد إن تعرض النبات لجMiziyaواآلخر حساس  Zalitistaمتحمل 

مقارنة بمعاممة السيطرة. فيمكن إيضاح ذلك بمشاركة  Zalitistaدون  Miziyaالمحممة لمبروتين ترتفع في 
 .Pernas  (22)مثبطات فعالية إنزيم البروتيز في األنواع النباتية المقاومة لإلجياد الممحي حسب رأي
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 االستنتاجات 
 نتائج يمكن االستدالل عمى ومما سبق من

والكاروتين( ارتفعت في صنف  a ,bان مؤشرات محتوى الصبغات النباتية )الكموروفيل الكمي وكموروفيل  .1
 معين ىو الحبة السوداء .

  33البرولين وىو مضاد االكسدة المقاوم لممموحة يرتفع محتواه بشكل ممحوظ في صنف العنبر  .2
و  Catalase (CAT)( و SOD) Superoxide dismutase) فعالية انزيمات مضادات االكسدة  .3

 وىي المرشحة لمقاومة الظروف البيئية المجيدة زادت في صنف الحبة السوداء proteazeالبروتيييز 
 اما المحتوى البروتيني وىو القيمة الغذائية واالقتصادية المرغوبة في االصناف فقد زادت في صنف العنبر . .4

 التوصيات
م محتوى مضادات االكسدة النتخاب افضل االصناف الناجحة في الزراعة والمقاومة لمظروف يمكن استخدا -1

 البيئية المجيدة كطريقة جديدة وفعالة وغير مكمفة .
 نوصي بمزيد من البحوث في ىذا المجال -2
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