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المستخمص
 لدراسة تأثير الرش بحامض السالسيمك وحامض الييومك في محتوى4102 نفذت الدراسة في مشتل منطقة اليرموك في بغداد في موسم النمو من عام

 طبقت تجربة عاممية من عاممين حسب تصميم القطاعات الكاممة المعشاةNPK ) و الـVincristine( اوراق نبات عين البزون من قمويد الفنكرستين
 بالتتابع و العامل الثانيS3 وS2 وS1  وS0 ورمز ليا

0-

 ممغم• لتر011  أو21  و42  و1 شمل العامل االول اربعة مستويات من حامض السالسيمك

 وزعت المعامالت بصورة عشوائية عمى ثال ثة, بالتتابعO2  وO1  وO0 ورمز لو

0-

 لتر7  و مل072  أو17.2  و1 حامض الييومك بثالثة مستويات

 اختبرت الفروق بين المعامالت بحسب اختبار اقل,Genstat  نباتات حممت النتأئج باستعمال البرنامج الجاىز8  احتوت الوحده التجريبية عمى,مكررات
 في اوراق نبات عين البزون بتاثير الرشVincristine  وبينت اىم النتائج حصول زيادة في قمويد الـ%2  تحت مستوى احتمالLSD فرق معنوي
 كما تفوقت معاممة, في جميع معامالت التجربةVinblastine  ولم يظير قمويد الـ, في االوراقNPK بحامض السالسيمك وحامض الييومك و زيادة
 وعميو يمكن االنستنتاح ان,) في الصفات المدروسة جميعياS3O2(
072 و

0-

0-

لتر7 مل1.5 وحامض الييومك

0-

لتر7 ممغم100 التداخل بين حامض السالسيمك

 لتر7 ممغم011 حامض السالسيمك و حامض الييومك ىما احد عوامل زيادة قمويد الفنكرستين في نبات عين البزون عند رشيما بتركيز
7لكل من السالسيمك والييومك بالتتابع

0-

لتر7مل

 عين البزون,NPK ,Vincristine , حامض الييومك, حامض السالسيمك:كممات مفتاحية

7*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
An Experiment carried out in Al-Yarmook Area in Baghdad for the growing season 2014 to study the effects of
foliar application of Salicylic acid and Humic acid on Vincristine and NPK content in Catharanthus roseus. A
factorial experiment was applied including two factors according to The Complete Randomized Block Design,
the first factor included four levels of salicylic acid 0, 25, 50, and 100 mg.L-1 which were represented with S0, S1,
S2, and S3 sequentially, the second factor included three levels of Humic acid 0, 0.75, and 1.5 ml.L-1 and were
represented with O0, O1, and O2 sequentially to make up 12 factors in total that were distributed randomly upon
three replicates and each experimental unit included 8 plants. The results were analyzed using Genestat and the
differences were tested according to (LSD) with a level of probability 5% and the results were as follows:
Vincristine levels increased in the leaves of Catharanthus roseus as a result of foliar application of Salicylic acid
and Humic as well NPK levels in leaves. Vinblastine was not detected in all treatments. The interaction effect
between 100 mg.L-1 Salicylic acid and 1.5 ml.L-1Humic acid had an exceeding effect for all the studied
parameters. It may be concluded that Salicylic and Humic acid may be used to increase Vincristine alkaloid
content in Periwinkle plants at the levels 100 ml.L-1 and 1.5 mg.L-1 subsequently.
Keywords: Salicyic acid, Humic acid, Vincristine, NPK, Periwinkle
* Part of a M.Sc. Thesis for the first author
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المقدمة

يعود نبات عين البزون Catharanthus roseus L. G.

 Don.الى العائمة الدفمية  Apocynaceaو يسمى
 ,)43( Madagascar periwinkleو ينتج اكثر من مئة
قمويد من القمويدات االندولية التربينية ومشتقاتو تتضمن
vindoline, lochrovicine, ajmalicine, serpentine
وغيرىا ومن اىميا القلويديه  (VC) Vincristineو

جدو وربيع
بحامض السالسيمك كان لو تاثي اًر معنوياً في زيادة تركيز
الـ NPKلنبات الشمرة , Foeniculum vulgare Mill

كما وجد  Idreesواخرون ( )21ان حامض السالسيمك زاد
من نسبة القمويدات الكمية في نبات عين البزون ,ومن جانب
اخر اكد العديد من الباحثين ان لحامض الييومك تأثي ار في
نمو النبات فيو يعمل عمى نقل المغذيات داخل النبات و

يرفع من مستوى البناء الضوئي ويزيد من امتصاص العناصر

 ,(VB( Vinblastineفضال عن زراعتو ألغرض طبية

الغذائية ومن المادة الجافة في النبات  Singrovalو اخرون

يزرع بوصفو نبات زينة الزىاره الزاىية في العراق وحول

و  Mccarthyواخرون ( 39و )25فضال عن تحفيز النبات

العالم ,ان نبات عين البزون من النباتات المتحممة لمظروف
البيئية القاسية ,لذا فان زراعتو تعد ناجحة بالعراق (.)2

اكتشف في القرن الماضي القدرة العالجية لقمويدات عين

عمى مقاومة ظروف االجياد اذ ان رشو عمى االوراق يعمل
عمى زيادة بناء وتراكم المواد الفعالة ومنيا قمويدات الـ

 Vinblastineوالـ  33( Vincristineو .)16من خالل ما

البزون ضد االورام الخبيثة ولكونو المصدر الوحيد ليذه

تقدم فقد ىدف البحث الى امكانية زيادة مركبي الـ

القمويدات يعد نبات عين البزون من اىم النباتات الطبية في

 Vinblastineوالـ  Vincristineلنبات عين البزون وذلك

وقتنا الحاضر و ان البحث المستمر عمى قمويدات ىذا النبات
مرض السرطانية,
ربما يؤدي يوماً ما الى القضاء عمى اال ا

عن طريق معاممتو بحامض السالسيمك وحامض الييومك.
مواد وطرائق العمل والتصميم

نظ ار لمحاصل المنخفض من القمويدات الكمية) )% 0.1لموزن

اجري البحث في مشتل منطقة اليرموك/بغداد في موسم النمو

الجاف ( )8والحاصل الضئيل جدا من القمويدين  VCوVB

 2014اذ زرعت بذور نبات عين البزون صنف Really

التي تصل نسبتو ( )%0.005من الوزن الجاف لنبات عين

 Redمن انتاج شركة  Pan American Seedعمى شكل

البزون والتكمفة المرتفعة ليذا الدواء يصل من مميون الى

دايات بتاريخ ( )2014/2/25وبعد وصول الشتالت الى

االسواق العالمية فقد اصبح محط اىتمام الكثير من الباحثين

اكياس من البولي اثمين الزراعي سعة  5كغم ممموءه بخميط

( )44وعميو فان تحقيق اي زياده في االنتاج لمقمويدين اعاله

من الزميج النيري والبيتموس  2:1عقمت التربة بمبيد فطري

يوفر لنا امكانيات اقتصادية وطبية كبيرة ).)37يعد حامض

بكتيري  Chinsolواجرت عمميات الخدمة كافة حسب

السالسيمك من اليرمونات النباتية ومن مشتقاتو األسبرين

الحاجة .نفذت تجربة عاممية ( )4×3وفق تصميم القطاعات

الكيميائية العضوية التي تعطي اشاره لمنباتات عمى توجيو

 Block Designبثالثة مكررات ,تضمن العامل االول الرش

طاقتيا بأتجاه تكوين مركبات دفاعية .حصل  Panواخرون

باربعة مستويات من حامض الساسيمك 100 ,50 ,25 ,0

( )29عند معاممة نبات عين البزون بحامض السالسيمك عمى

ممغم لتر

رمز ليا  S0و S1و S2و  S3بالتتابع وتضمن

و ,Vindolineكما وجد  Alamواخرون ( )4ان حامض

وتضمن التراكيز  1.5 ,0.75 ,0ممغم لتر

السالسيمك عمل عمى زيادة نسبة الـ N,P,Kفي اوراق نبات

و  O1و  O2بالتتابع بذلك يكون عدد المعامالت  12معاممة

عين البزون ومحتوى االوراق والجذور من القمويدات الكمية,

كررت بثالثة مكررات و شممت الوحدة التجريبية 8

 VCوالـ  VBفي نباتات عين البزون عند الرش بحامض

التخافيف المطموبة لعاممي التجربة عند الصباح الباكر ورشت

السالسيمك ,والحظ  Hashmiواخرون ( )18ان الرش

حتى البمل الكامل بعد اضافة المادة الناشرة ()Tween .20

ثالث ماليين دوالر لكل كيموغرام ونتيجة الطمب الكبير في

 )36( Acetyl Salicylic Acidوىو من المستحثات

زيادة معنوية في مركبات  VBوCatharanthine

وحصل  Idreesواخرون ( )20عمى زيادة نسبة قمويدات الـ
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الحجم المناسب او ظيور اربع اوراق حقيقية ( )38نقمت الى

الكاممة المعشاة )Randomized Complete )RCBD

1-

العامل الثاني الرش بثالثة تراكيز من حامض الييومك
1-

رمز ليا O0

نباتات.تمت عممية الرش بمرشة سعة  20لتر بعد عمل

جدو وربيع
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بتركيز  % 0.1اجريت عممية الرش بثالثة مواعيد اذ رش

ثانية بابرة ترشيح من نوع  PTFEبقطر  0.2ماكروميتر ثم

حامض السالسيمك في  9/1و  9/10و  9/20اما حامض

استخدمت محاليل
اخذ الراشح لمقياس في جياز  .HPLCو ُ
قياسية مختبرية من مركبي  Vincristine sulphateو
.Vinblastine sulphate
ظروف الجياز :تم تقدير قمويدي الـ  Vinblastineو

الييومك فقد رش في  9/3و 9/13و , 9/23مل بعد اضافة
المادة الناشرة بتركيز  , % 0.1تم تحميل النتائج باستعمال
الجاىز

البرنامج

Genestat

الفروقات

وقورنت

بين

المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنوي تحت مستوى

احتمال .)7( % 5
الصفات المقاسة:

اخذت عينات من نباتات متجانسة من كل وحدة تجريبية في

مرحمة التزىير( )3وتحديدا بعد اسبوعين من اخر رشة في
بداية شير تشرين االول والذي يعد الوقت االفضل الخذ

العينات ( 44و 18و )13تم ىضم العينة باخذ  0.2غم من
العينة الورقية الجافة و ىضمت باستعمال حامض الكبريتيك
والبيركموريك بنسبة  1:4وبعد اكمال عممية اليضم تم تقدير
العناصر التالية.
النتروجين( :)%قدر النسبة المئوية لمنتروجين الكمي بعد

اضافة ىيدروكسيد الصوديوم ( 10موالري) بواسطة جياز

كمدال  )28( Micro Kjeldhalبعد المعايره بحامض
الييدروكموريك ( 0.04عياري).

الفسفور) :)%قدر باستخدام مولبيدات االمونيوم وحامض
االسكوربك

بجياز

المطياف

الضوئي

( Spectrop

 )hotometerعمى طول موجي  882نانومتر(.)8
البوتاسيوم( :)%قدر بواسطة جيازFlame Photometer
(.)26
تقدير

تركيز

المركبات

القمويدية

باستخدام

جياز

كروماتوغرافيا السائل ذي األداء العالي – High
Performance
Liquid Chromatography
)(HPLC
استخالص وفصل القمويدات :تم اخذ العينات الورقية لغرض

تحميل القمويدات في نياية ايمول عص ار وجففت في درجة

ح اررة الغرفة .طحنت العينات الورقية وحفضت في اكياس
بالستيكية تحت ظروف التجميد لوقت التحميل .تم تحضير
محمول العينة باخذ  0.2غم من العينة بالميزان الحساس

واذابتو في الميثانول عمى حمام مائي مع الرج االوتوماتيكي

 Shakerلمدة ثالثة ساعات ,رفع المحمول من الحمام المائي
وترك حتى الجفاف التام ,ذوبت العينة في  1مل من
الميثانول بعدىا رشحت العينة بورق الترشيح ورشحت مرة
545

 Vincristineلنبات عين البزون في مختبرات البيئة والمياة-
و ازرة العموم والتكنموجيا .طُبقت طريقة الكروماتوغرافيا لتقدير

أستعمل جياز  HPLCمن النوع
تركيز القمويدين في األوراق و ُ
الحديث  ,SYKAM-Germanyلتحديد زمن اإلحتجاز
 Retention timeومساحة حزمة العينة  Areaلكل من
المحمول

القياسي

ومحمول

العينة,

استخدم
وُ

عمود

الفصل  Columnمن نوع  )250×4.6 mm( C18و تم
دفع الطور المتحرك Methanol ( mobile phase

 ):NaHPO2 77:23وبمعدل جريان  1.4مل /دقيقة,

وِقيست القراءات عمى طول موجي  nm 220وبدرجة ح اررة

استخدمت محاليل قياسية مختبرية من مركبي
35م◦  ,و ُ
 Vincristine sulphateو ,Vinblastine sulphate
ومن ثم تم القياس لممركبات الموجودة في النماذج عن طريق

مقارنة مساحة الحزم المجيولة لمنموذج مع مساحات الحزم

المعمومة لممادة القياسية المطموبةُ .كررت العممية عمى كل
نماذج العينات التي تم تشخيصيا وتحت ظروف الفصل

نفسيا ,وعند مقارنة مساحات الحزم المجيولة مع حزم المادة

القياسية المعمومة تم تشخيص قمويد الـ Vincristineفقط,

ولم يظير قمويد الـ Vinblastineفي العينات المقاسة.
(.)42تم حساب تراكيز المركبات في العينات من المعادلة
االتية:
تركيز النموذج القياسي حزمةمساحة النموذج
مساحة حزمة النموذج القياسي

تركيز النموذج بالعينة ×عددمرات التخفيف
النتائج والمناقشة

تاثير حامض السالسيمك وحامض الييومك في محتوى

االوراق من النتروجين (7)%يتبين من النتائج في الجدول

( )1ان حامض السالسيمك قد سبب زيادة معنوية في النسبة
المئوية لمنتروجين بمغ اعمى معدل

في المعاممة  S3التي

اعطت  % 3.96وتمتيا المعاممة  S2بمعدل  % 3.79في
حين اعطت المعاممة  S0اقل معدل لمنتروجين بمغ % 3.59
.كما كان لحامض الييومك تأثي ار معنويا في زيادة النسبة
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المئوية لمنتروجين

جدو وربيع

اذ اعطت المعاممة  O2اعمى معدل

في النسبة المئوية لمنتروجين فقد اظيرت المعاممة S3O2

لمصفة بمغ  % 3.62في حين اعطت المعاممة  O0اقل

اعمى معدل لمصفة بمغ  % 4.09قياسا بمعاممة المقارنة

معدل بمغ  .% 3.55اما عن التداخل الثنائي فقد اث ار معنويا

 S0O0والتي اعطت اقل معدل لمصفة بمغ .% 3.55

جدول1:تاثيز حامض السالسيلك والمغذي العضىي في محتىي اوراق وبات عيه البزون مه الىتزوجيه( 7)%
salicylic * organic
O0
O1
O2
معدل salicylic
L.S.D

S1
3.61
3.67
3.71
3.66

S0
3.55
3.60
3.62
3.59

معدل organic
3.55
3.60
3.62

S3
S2
3.86
3.74
3.94
3.79
4.09
3.85
3.96
3.79
Salicylic
0.05

organic
0.04

salicylic * organic
0.09

ازدادت نسبة البوتاسيوم بصورة معنوية نتيجة رش حامض

تاثير حامض السالسيمك وحامض الييومك في محتوى

الييومك اذ اعطت المعاممة  O2اعمى معدل لمصفة بمغ 3.08

االوراق من البوتاسيوم ()%

 %تمييا المعاممة  O1في حين اعطت المعاممة  O0اقل

تشير النتائج في الجدول ( )2ان النسبة المئوية لمبوتاسيوم في

معدل بمغ  .2.76%اما عن التداخل الثنائي فقد اعطت

االوراق قد تأثرت معنويا بمعامالت البحث فقد اعطت معاممة

المعاممة  S3O2اعمى معدل لمصفة بمغ  3.54 %قياسا

الرش بحامض السالسيمك  S3اعمى معدل بمغ % 3.37

بمعاممة المقارنة  S0O0والتي اعطت اقل معدل لمصفة بمغ

تمييا المعامالت  S2 , S1بمعدالت  % 2.9و  % 2.78في

.2.42%
حين اعطت المعاممة  S0اقل معدل بمغ  % 2.57كما
جدول  .2تاثيز حامض السالسيلك وحامض الهيىمك في محتىي اوراق عيه البزون مه البىتاسيىم( .) %
salicylic * organic
O0
O1
O2
معدل salicylic
L.S.D

S1
2.58
2.80
2.96
2.78

S0
2.42
2.57
2.69
2.57
organic
0.05

تاثير حامض السالسيمك وحامض الييومك في النسبة
المئوية لمفسفور (.)%

اظيرت النتائج في الجدول ( )3ان النسبة المئوية لمفسفور قد
تأثرت معنويا بمعامالت البحث اذ اعطت معاممة الرش

بحامض السالسيمك  S3اعمى معدل
المعاممة S2

بمغ  %0.55تمييا

التي سجمت معدل  % 0.480وكان ليا

اختالفات معنوية عن المعاممة  S1الذي سجمت معدل 0.43

S2
2.80
2.89
3.16
2.95
Salicylic
0.06

S3
3.23
3.37
3.54
3.38

معدل organic
2.76
2.90
3.08
salicylic * organic
0.10

كما كان لحامض الييومك تأثي ار معنويا في زيادة النسبة
المئوية لمفسفور اذ اعطت المعاممة  O2اعمى معدل لمصفة
بمغ  % 0.50يتبعيا بفرق معنوي ايضا المعاممة  O1بمعدل
 % 0.46في حين اعطت المعاممة  O0اقل معدل بمغ

 .% 0.40اما عن التداخل الثنائي فقد اعطت المعاممة
 S3O2اعمى معدل لمصفة بمغ  % 0.596قياسا بمعاممة
المقارنة  S0O0والتي اعطت اقل معدل لمصفة بمغ %

.%.0.276
 %في حين اعطت المعاممة  S0اقل معدل بمغ .% 0.36
جدول  .3تأثيز حامض السالسيلك وحامض الهيىمك في محتىي اوراق وبات عيه البزون مه الفسفىر( ) %
salicylic * organic
O0
O1
O2
معدل salicylic
L.S.D

S0
0.276
0.393
0.426
0.365
organic
0.033

S1
0.376
0.446
0.483
0.435

تاثير حامض السالسيمك حامض الييومك في تركيز

الفنكرستين (:)ppmاظيرت النتائج في الجدول ( )4ان
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S2
0.453
0.463
0.523
0.480
Salicylic
0.038

S3
0.513
0.546
0.596
0.552

معدل organic
0.405
0.462
0.507
salicylic * organic
0.067

تركيز الفنكرستن في االوراق قد تأثرت معنويا بمعامالت
البحث اذ اعطت معاممة الرش بحامض السالسيمك  S3بتركيز
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1-

اعمى معدل بلغ  ppm 7.39اختمفت

معنويا عن المعاممة  S2التي بمغت معدل ppm 5.56

جدو وربيع
الذي تفوق عمى  S0تركيز (  0ممغم.لتر )1-الذي سجل اقل
معدل بمغ .ppm 2.42

وبدورىا اختمف االخير عن المعاممة  S1بمعدل ppm 3.39
جدول  .4تاثيز حامض السالسيلك وحامض الهيىمك في تزكيز االوراق مه الفىكزستيه()ppm
S1
9..2
..9.
1.9.
...2

S0
salicylic * organic
O0
1.42
9..2
O1
...3
O2
معدل salicylic
2.42
organic
L.S.D
6.92
كما كان لحامض الييومك تأثي ار معنويا في زيادة تركيز

معدل organic
3.7
1..1
5.74

S3
S2
..66
1..4
0.36
3.1.
...1
8.65
3.3.
7.39
salicylic * organic
Salicylic
6.32
6..1
االغشية الخموية اذ اشار الباحثون بان ىذه االحماض تعدل

الفنكرستين اذ اعطت المعاممة  O2اعمى معدل لمصفة بمغ

الفوسفولبيدات لالغشية الخموية وبالنتيجة يصبح الغشاء

في حين اعطت المعاممة  O0اقل معدل بمغ .ppm 3.7

مما يحسن الحالة التغذوية وامتصاص العناصر التي تدخل

لوحظ ان تداخل حامض السالسيمك مع المعامالت حامض

في العمميات الفسمجية الميمة كالتمثيل الضوئي والعمميات

الييومك كان لو اثر معنوي في زيادة محتوى االوراق من

المرتبطة بيا( ,(6او ربما حامض الييومك زاد من نسبة

محققة زيادة بمغت  ppm 8.65قياسا بمعاممة المقارنة S0O0

الغشاء الخموي لمخاليا ( )33وان ىذه االنزيم يزيد من

والتي اعطت اقل قيمة لمحتوى االوراق من الفنكرستين بمغت

امتصاص وانتقال العناصر الغذائية واالحماض االمينية عن

.ppm 1.42حامض السالسيمك يعمل عمى تحسين النمو

طريق الخشب والمحاء ( ,)28فضال عن تأثير حامض

وامتصاص ونقل العناصر داخل النبات ( (30اما حامض

وبالتالي زيادة االمتصاص من قبل الجذور واالوراق فان زيادة

الييومك يحتوي عمى مركبات عضوية واحماض امينية

كفائة البناء الضوئي ومحتوى الورقة من الكموروفيل وزيادة

وعناصر معدنية وال سيما البوتاسيوم الذي ينظم عممية فتح

النمو الخضري يتطمب سحب كميات اكبر من النتروجين .اما

وغمق الثغور والتنفس وبالتالي تحسين البناء الضوئي كما انو

عن تأثير حامض السالسيمك في زيادة العناصر فربما يعود

 ppm 5.74تمييا المعاممة  O1الذي بمغ معدل ppm 4.64

الفنكرستين فقد اعطت المعاممة  S3O2اعمى معدل لمصفة

ومعدل النتح وتنظيم فتح وغمق الثغور والبناء الضوئي

الخموي افضل في نقل المغذيات من خارج الخمية لمسايتوبالزم

العناصر الممتصة بسبب تنشيطة انزيم الـ  H-ATPaseفي

الييومك المنشط عمى صفات النمو الخضري والجذري

ينظم معدل النتح والذي يزيد من سحب الماء والمغذيات من

الى دوره في زيادة نمو الجذور وبالتالي زيادة امتصاص

التربة ( (28ىذه العمميات بشكل عام تتطمب سحب كمية

العناصر الغذائية عن طريق زيادة سرعة نمو وتمايز الجذور

اكبر من العناصر سيما النتروجين حيث ان النتروجين يدخل

واداء الثغور ( (36وبالتالي زيادة تراكم العناصر او ربما

في بناء جزيئة الكموروفيل واحماض امينية ومنظمات نمو

يرجع الى دوره في تنظيم عمل الجذور والنتح وسحب النسغ

الخاليا وبالتالي زيادة في بناء مركبات االيض الثانوي .وقد

عن تنظيم التنفس وانتاج الكموروفيل ( 32و  14و  .)47ان

يرجع زيادة العناصر في االوراق الى دور حامض الييومك و

حامض الييومك يحتوي عمى البوتاسيوم الذي يعد مرافقا

كونو مصدر غني بالعناصر التي رشت عمى االوراق فضال

اليون النترات السالبة عند انتقالو من الجذور الى االوراق ()5

عن احتوائو عمى االحماض االمينية التي يدخل بتركيبيا

مؤديا الى زيادة النتروجين في االوراق .ان حامض الييومك

بشكل مباشر ( ,)31وربما يعود ايضا الى ما يحتويو حامض

والتي تعد مناطق نشاطيا مصدر جذب لمعناصر الغذائية

الييومك من احماض عضوية وامينية والتي تزيد من نفاذية

االمر الذي ادى الى زيادتيا في االوراق ( .)41اتفقت النتائج

مثل االوكسين  IAAالذي يعمل عمى انقسام واستطالة

النتروجين بشكل رئيس ويكون جاىز لالمتصاص والتمثيل
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مع ما وجده  Evansو  )13( Liاذ وجدا ان الرش الورقي

 anthineوانتاج الـ  anhydrovinblastineالذي يتحول

بحامض الييومك عمى شتالت عين البزون زاد من الوزن

الى  (40( Vinblastineوقد بين  Ahnواخرون ( )3ان

الرطب والجاف لمجذور مقارنة عند الرش بمحمول العناصر

انزيم الـ  Peroxidaseينظم عممية اكسدة الفنبالستين ليتحول

الغذائية .وان حامض السالسيمك يسبب تغييرات في كيربائية

الى فنكرستين ويحتاج ىذا التفاعل الى  H2O2الذي يحفز

االغشية مما قد يشجع امتصاص العناصر ( .)23كما اتفقت

ت اركمو حامض السالسيمك ولعمو يكون السبب في زيادة معاممة

واخرون ( )22اذ وجدا ان رش حامض السالسيمك وحامض

الفنكرستين .ىذا وقد يكون تأثير عاممي البحث في زيادة

الييومك قد زادا من محتوى االوراق والجذور من النتروجين

الفنكرستين عن طريق زيادة محتوى النبات من اليورمونات

في نبات  Eruca vesicaria subsp. Sativaووبات

اما عن طريق تحفيز البناء الحيوي لميورمونات او منع تيدم

حامض السالسيمك بزيادة نشاط العديد من االنزيمات منيا

التركيز الداخمي للـ  IAAوالـ  )4( GA3اذ ان اضافة

انزيم مختزل النترات  )4( Nitrate reductaseوان عمل

حامض السالسيمك وحامض الييومك يعمالن عمى رفع

ىذه االنزيم ضروري لتحفيز انتاج الـ Catharanthineالبادئ

التركيز الداخمي لميورمنات وباالخص  10( IAAو .(12
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