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الدور الوقائي للزنك في إزالة سمية البورون بوجود
غياب األوكسين بداللة استجابة التجذير

 في عقل الماش
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Abstract 
The role of Zinc in alleviating B-toxicity in terms of adventitious root formation (ARF) in 

cuttings of mung bean was studied. The toxic level of B in addition, to the promotory conc. of Zn-
salt was determined. Two of Zn-salts were tested (sulphate, and chloride), auxin was supplied as 
inductive treatment to enhance rooting response.
1. The toxic level of boron was 150 (µg/ml), this reduced growth parameters in terms of rooting 

response to 50% compared to control.
2. Zinc sulfate at conc. 1 (ppm) and Zinc chloride at 5 (ppm) developed the highest rooting response 

in mung bean cuttings.
3. For Boron detoxification, Zn-(sulphate and chloride) were supplied as pre-treatment, post-

treatment or simultaneously with toxic-B. The best treatment for boron detoxification occurred 
completely by supplying Zinc sulphate and chloride prior to toxic-B treatment (pre-treatment), 
but after supplying auxin inductive treatment.

4. The protective role of Zinc-sulphate and chloride significantly enhanced the average of root 
number/cutting to its highest level in control treatment.
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اخلالصة
إن دور الزنك يف ختفيض سمية البورون بداللة تكوين اجلذور العرضية يف عقل املاش قد درس بعد حتديد الرتكيز 
السام من البورون والرتاكيز املحفزة لكل من كربيتات وكلوريد الزنك حيث جهز االوكسني كمعاملة استحثاثية لتحفيز 

التجذير وقد بينت النتائج اآليت:
العرضية . 1 النمواملتمثل بعدد اجلذور  150 (مايكروغرام. مل-1) حيث أختزل مؤرش  البورون  السام من  ان الرتكيز 

املتكشفة يف العقل اىل النصف تقريبا مقارنة بعقل السيطرة.
حققت كربيتات الزنك عند الرتكيز 1 (ppm) يليها كلوريد الزنك عند الرتكيز 5 (ppm) أعىل استجابة لتجذير عقل املاش.. 2
اوهبدف ختفيف سمية البورون فقد جهزت كربيتات وكلوريد الزنك قبل وبعد التعرض للسمية البورون وسوية . 3

قبل  االوكسني  بوجود  الزنك  اوكلوريد  الكربيتات  جتهيز  عند  البورون  سمية  ازالة  يف  األفضل  املعاملة  وكانت 
التعرض للرتكيز السام حيث متت ازالة سمية البورون بالكامل لكن من خالل جتهيزها الحقاً باالوكسني.

ان الدور الوقائي للكربيتات وكلوريد الزنك حتقق من خالل التشجيع املعنوي ملعدل عدد اجلذور املتكشفة وصوالً . 4
اىل مستواها يف معاملة السيطرة.

الكلامت املفتاحية
الزنك، سمية البورون، اجلذور العرضية، عقل املاش
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1 .Introduction املقدمة
بني   واملد االساسية   الصغر العنارص  من  البورون   
الرتاكيز املثىل والسمية ضيق جداً [1] وحيصل تراكم البورون 
اجلافة، فضالً عن  اجلافة وشبة  املناطق  بارز يف ترب  بشكل 
الذي   H3BO4 البوريك  حامض  بشكل  الرتبة  يف  تواجده 
عرب  أويؤخذ  اجلذرية  الشعريات  إىل  سلبياً  ينترش  ان  يمكن 
بوساطة  النمو  مناطق  إىل  برسعة  ينتقل  كام   .[2] القنوات 
يف  وخصوصاً  االوراق  يف  البورون  ويرتاكم   [3] النتح  تيار 
املهمة  الزراعية  املشاكل  من  البورون  وسمية   .[4] حوافها 
الغنية  العامل ويمكن ان حتدث يف الرتب  يف كثري من مناطق 
أو  بالبورون  غنية  بمياه  للري  املعرضة  أوالرتب  بالبورون 

األسمدة ومياه املجاري والغبار املتطاير [5].
للبورون  املفرط  االمتصاص  فــان  ذلــك،  عىل  عــالوة 
سكر  مع  االرتباط  خالل  من  اخللوي  االنقسام  يضعف 
ويتداخل   RNA يف  أوكمكون  حر  كسكر   (Ribose)

و  ATP من  كجزء   (Ribose) مع  االبتدائي  االيض  ضمن 
NADH وNADPH ويؤثر يف التخليق احليوي للربوتينات 

بقوة  الفسلجية  العمليات  تضطرب  لذلك  وكنتيجة   [6]

الغنية  الرتب  يف  النامية  والنباتات   .[7] الضوئي  البناء  مثل 
بالبورون تتعرض إىل االجهاد التاكسدي لذا من املحتمل ان 
تنتج الكثري من اجلذور احلرة [8] باالضافة إىل ذلك ختتزل 
مساحة البناء الضوئي حلصول (necrosis) حلواف االوراق 

الذي يمكن ان خيتزل عملية متثيل CO2 بشكل كبري [9].
التغذوية  الزنك  حالة  حتسني  فان  بالذكر،  اجلدير  ومن 
محاية  يف  حاسم  أثر  له  امللحية  الظروف  يف  النامية  للنباتات 
قد  هذا  احلامية  ودور  كالبورون  العنارص  مية  سُ من  النبات 
السايتوبالزمية  األغشية  وسالمة  تركيب  حفظ  إىل  يرجع 

عن  فضالً   ،[10] السامة  االيونات  أخذ  عىل  والسيطرة 
ادوار احلامية التي يقوم هبا الزنك ضد اجلذور احلرة. ان دور 
الزنك يف ختفيف سمية البورون واضح يف نباتات الفاصوليا 
(bean) [11]. نفذت الدراسة لتقييم اثر الزنك يف ازالة تاثري 

سمية البورون لعقل املاش الذي يعد من النباتات احلساسة 
املجهزة  العقل  جتذير  استجابة  خالل  من   [12] للبورون 

بالرتاكيز السامة من البورون. 
2 . Materials and العمل  وطرائق  املواد 

Methods

 Local(Vigna ratiata (L.) Wilczek) استعملت بذور ماش حملية
وقد انتخبت البذور املتامثلة مظهرياً لغرض اجراء التجارب 

الالحقة.
ملدة   (Tap water) احلنفية  بامء  ونُقعت  البذور  غسلت 
ليلة كاملة وزرعت بشكل متجانس يف خطوط متوازية عىل 
نشارة اخلشب املعقمة (Sterile sawdust) كوسط للزراعة 
نوع  من   (Growth cabinet) النمو  غرفة  يف  ووضعت 
(Binder KBW Plant Growth Chambers) والتي متتاز 

 1600-1800 وبشدة  مستمرة  أضاءة  من  قياسية  بظروف 
 .%70-60 نسبية  ورطوبة   25±1 حــرارة  ودرجــة  لوكس 
أيام  عرشة  عمر  لغاية  احلاجة  بحسب  املقطر  املاء  وأضيف 

قل وإجراءالتجارب. وأنتخبت البادرات املتامثلة لتهيئة العُ
قل من بادرات متامثلة بعمر عرشة ايام حسب  هيأت العُ
صغري  طريف  بُرعم  عىل  باحتوائها  متتاز  التي   [13] طريقة 
كاملة  األولية  األوراق  من  وزوج   ،(Terminal Bud)

 ،(Pair of Fully Expanded Primary Leaves) االتساع
جنينية  ويقة  وسُ  ،(Epicotyl) الفلق  فوق  جنينية  ويقة  وسُ
حتت الفلق (Hypocotyl) بطول 3 (سم) حتت موقع ندب 
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الفلق (Cotyledonary Nodes)، وذلك بعد إزالة املجموع 
اجلذري.

اما حملول حامض البوريك فقد حرضبمد واسع من 
 ،1- ميكروغرام/مل   (300-0.1) بني  املحصورة  الرتاكيز 
استعمل الرتكيز 5 (µg/ml-1) وسطاً للتجذير وذلك لدور 
اىل  اجلذرية  البادئات  نمووتكشف  يف  الرضوري  البورون 

جذور مرئية [14].
برتاكيز خمتلفة (1  الزنك  رضت كذلك حماليل أمالح  حُ
و5 و10 و15 و20 و50 و100 جزء باملليون) وذلك بإذابة 
قليلة  كمية  يف   ZnCl2و  ZnSO4.5H2O2 من  غرام   (0.1)

من املاء املقطر ومن ثم أكمل احلجم إىل لرت واحد لتحضري 
باملليون  جزء   (100) بالرتكيز   (Stock) األصيل  املحلول 
ومن ثم حرضت منه بقية الرتاكيز بطريقة سلسلة التخافيف 

.(Serial Dilutions)

حرض  فقد   (IBA) Auxin ــني  ــس االوك حمــلــول  ــا  ام
1-2 (مل)  0.0203 (غم) يف  باذابة  برتكيز M 4-10 وذلك 
من  لرت  واحــد  اىل  احلجم  أكمل  ثم  املطلق  الكحول  من 
بمحاليل  قل  للعُ القاعدية  ــزاء  األج هزت  جُ املقطر  املــاء 
 100 حجم  زجاجية  بيكرات  يف  العقل  بوضع  االختبار 
لستة  واحد  كل  يتسع  بيكرين  معاملة  كل  وتضمنت  (مل) 
قل أي بواقع 12 عقلة للمعاملة الواحدة مع تغطية اجلزء  عُ
يف  الضوء  تاثري  ملنع  اسود  الصق  برشيط  للدوارق  السفيل 
مرت السويقة اجلنينية حتت  االوكسني وثم عىل التجذير. غُ
من  (مل)   32 حجمه  بمحلول  (سم)   3 طوهلا  التي  الفلق 
قل  حماليل االختبار. وهبدف دراسة استجابة التجذير يف العُ
البوريك  حامض  أوحماليل  املقطر  باملاء  عوملت  الغضة 
اوحماليل امالح الزنك ملدة 24 ساعة بعدها نقلت اىل وسط 

التجذيراحلاوي عىل (boric acid 5 مايكروغرام مل-1) ملدة 
لتنمية  التي استعملت  أيام وهي حتت الظروف نفسها  ستة 
النموبعدها تم حساب عدد اجلذور  البادرات أي يف غرفة 
قلة. وحللت البيانات احصائيا باستعامل احلاسوب  يف كل عُ
واعتمدت قيم (L.S.D) للمقارنة بني متوسطات املعامالت 

عىل مستو احتاملية (0.05) يف مجيع التجارب [15].
3 .Results النتائج

قل املاش. 1. 3  حتديد الرتكيز السام للبورون يف عُ

البورون  من  خمتلفة  تراكيز  تأثري   (1) الشكل  يوضح 
قل أملاش النامية  هبيئة حامض البوريك يف استجابة جتذير عُ
و5   0.1 األوطأ  الرتكيزان  وكان  أيام  عرشة  ملدة  الضوء  يف 
و14.3   15.4) معنوي  وبشكل  حمفزة  (مايكروغرام/مل) 
كانت  فقد   (300-10) بني  املحصورة  الرتاكيز  أما  جــذراً) 
الرتاكيز  وكانت  التجذير  الستجابة  معنوي  وبشكل  مثبطة 
والرتكيز  النمو  مــؤرشات  يف  سامة  تأثريات  ذات  العالية 
النصف  التجذير إىل  الذي اختزل فيه معدل  150 هوالعتبة 

النمو بداللة  46% (اختزال معدل  تقريبا وبنسبة انخفاض 
50%) مقارنة بالسيطرة وعىل   ≈ قلة إىل  عدد اجلذور يف العُ
السام  الرتكيز  150 وأعترب  الرتكيز  اختيار  تم  هذا األساس 
التجذير العقل) يف التجارب  قل املاش (بداللة استجابة  لعُ

الالحقة.
لعقل . 2. 3 الزنك  كربيتات  من  األمثل  الرتكيز  حتديد   

املاش 
يبني الشكل (2) تأثري تراكيز خمتلفة من كربيتات الزنك 
قل املاش الطرية  (ZnSO4. 5H2O) يف استجابة التجذير لعُ

املأخوذة من البادرات النامية يف الضوء ملدة عرشة أيام حيث 
 (14.9) عن  املقطر)  باملاء  (املعاملة  السيطرة  قل  عُ كشفت 
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جذراً، اما معاملة العقل بكربيتات الزنك عند اوطا الرتاكيز 
 18.5 1 (ppm) فقد سجلت أعىل استجابة جتذير وأعطت 

وان هذا التاثري التحفيزي ذا معنوية من الناحية االحصائية 
عىل مستو معنوية 5% وبنسبة زيادة 24.61% أما الرتاكيز 
من 5-15 جزء باملليون فقد ثبطت استجابة التجذير بشكل 
جذر.   (7.5, 10.6, 12.8) الرتاكيزمعطية  طردي مع زيادة 
 20 بالرتكيز  العقل  جتهيز  سبب  بينام  التتابع.  عىل   1- عقلة 
تثبيطاً   (ppm)  100 لغاية  فوق  فام  باملليون  جزء   (ppm)

جزء   1 الرتكيز  أعتمد  حيث  بالكامل  التجذير  الستجابة 
األمثل  الرتكيز  أنه  عىل  اخلارصني  كربيتات  من  باملليون 

واستعمل يف التجارب الالحقة الزالة سمية البورون.
 حتديد الرتكيز األمثل من كلوريد الزنك لعقل املاش. 3. 3

يشري الشكل (3) إىل تأثري تراكيز خمتلفة من ملح كلوريد 
كشفت  حيث  املــاش  لعقل  التجذير  استجابة  يف  الزنك 
قل  العُ أما  (11.3) جذراً  املقطر  باملاء  املعاملة  السيطرة  قل  عُ
املعاملة برتاكيز خمتلفة من كلوريد الزنك ملدة 24 ساعة فكان 
باملليون غري مؤثرا معنويا وكانت  (1) جزء  الرتكيز األوطأ 
بـ  متمثلة  باملليون  جزء   5 الرتكيز  عند  األعىل  االستجابة 
12.5جذر يف حني كانت الرتاكيز األعىل من 5 جزء باملليون 

الرتكيز  زيادة  مع  خطي  وبشكل  التجذير  الستجابة  مثبطة 
وصوالً إىل الرتكيز 15 جزء باملليون اما الرتاكيز العالية من 
التجذير بالكامل. وأخرياً  100 فقد ثبطت استجابة  20 اىل 

جتارب  يف  هواألمثل  باملليون  جزء   5 الرتكيز  اعترب  فقد 
مية البورون لعقل املاش. معاجلة سُ

املاش . 4. 3 لعقل  البورون  سمية  ازالــة  يف  الزنك  تاثري   
بغياب االوكسني املجهز خارجياً

يوضح الشكل (4) ازالة سمية البورون بتجهيز مركبات 

الزنك لعقل املاش يف غياب االوكسني املجهز من اخلارج.
حيث كشفت العقل املعاملة باملاء املقطر ملدة 24 ساعة عن 
بالرتاكيز  املعاملة  العقل  كشفت  بينام   (1- عقله  (جذر/   15

املثىل من امالح الزنك 1 جزء باملليون، 5 جزء باملليون لكل 
التتابع  22 ,10.4 عىل  من كربيتات الزنك وكلوريد الزنك 
البورون  السام من  بالرتكيز  املعاملة  العقل  يف حني كشفت 
150 جزء باملليون 6.8 (جذر. عقلة -1). والجل ازالة سمية 

حالتني،  يف  العقل  اىل  الزنك  امالح  جهزت  فقد  البورون 
 Pre-treatment للبورون  السام  الرتكيز  جتهيز  قبل  االوىل 
 .Pre-treatment للبورون  السام  الرتكيز  بعد  والثانية 
وأخرياً فأن كربيتات الزنك كانت هي امللح األفضل وذلك 
Pre- لتكشفها أعىل استجابة جتذير (17) جذراً عندما جتهز
Pre- وكذلك  باملليون  جزء   1 املثايل  بالرتكيز   treatment

الزنك  كربيتات  فان  لذا   15.5 كشفت  فقد   treatment

وبعد  قبل  جتهز  عندما  البورون  سمية  ــة  ازال من  متكنت 
احلالتني  يف  النتيجة  ختتلف  ومل  البورون  سمية  اىل  التعرض 
من  الزنك  كلوريد  يتمكن  مل  حني  يف  السيطرة  عن  معنوياً 
ازالة  من  متكن  قد   Zn فان   أخر بعبارة  السمية.أي  ازالة 
العقل كام لوكانت  بالكامل واستجابت   B للـ  السام  التاثري 

غري جمهدة (كالسيطرة).
املاش . 5. 3 لعقل  البورون  سمية  ازالــة  يف  الزنك  تأثري   

بوجود االوكسني املجهز من اخلارج
بتجهيز مركبات  البورون  ازالة سمية   (5) الشكل  يوضح 
الزنك لعقل املاش بوجود االوكسني املجهز من اخلارج ملدة 24 

ساعة حيث كشفت العقل املعاملة باملاء املقطر ملدة 24 ساعة 30 

من  املثىل  بالرتاكيز  املعاملة  العقل  كشفت  بينام   (1- عقله  (جذر. 

    ZnCl2 (ppm)5, ZnSO4  (ppm)1 الزنك  مركبات 
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املعاملة  العقل  كشفت  حني  يف  التتابع   30.3 28.5  ,عىل 

بالرتكيز السام من البورون 150(ppm) ,12.25 جذر. عقلة 

اىل  الزنك  البورون فقد جهزت مركبات  ازالة سمية  -1 والجل 

العقل يف حالتني، االوىل قبل جتهيز الرتكيز السام للبورون (قبل 

جذراً   27.4 النتيجة  كانت  حيث   (Pre-treatment املعاملة 

للكربيتات و22.0 جذراً للكلوريد، ويف احلالة الثانية بعد جتهيز 

 (Post-treatment املعاملة  (بعد  للبورون  السام  الرتكيز 

للكلوريد.  و10.25  للكربيتات   24.8 النتيجة  كانت  حيث 

االحصائية  الناحية  من  معنوية  ذا  التحفيزي  التاثري  هذا  ان 

للعقل  التجذير   5 من خالل رفع مستو%  وعىل مستو
بالبورون  معاملتها  عند  الزنك  لكربيتات  املثايل  بالرتكيز 
احلال  وكذلك  الواحدة  العقلة  يف  جذر   27.4 اىل  السام 
مية الـ B سببت  بالنسبة لكلوريد الزنك. ومن الواضح ان سُ
تغريات مهمة يف املؤرشات املدروسة (عدد اجلذور العرضية 
مية  املتكشفة يف العقل) وعند جتهيز الزنك قبل التعرض لسُ
الضارة  التأثريات  يثبط  فانه   B من  السام  الرتكيز  البورون 
إلجهاد البورون وهذا واضح من خالل زيادة اعداد اجلذور 

املتكشفة بوجود االوكسني اوبغيابه أي له دور وقائي.
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شكل (1): تاثري تراكيز خمتلفة من البورون (ميكروغرام/مل) يف استجابة جتذير عقل املاش.
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 شكل (2): تاثري تراكيز خمتلفة من كربيتات الزنك ZnSO4 (ppm) يف استجابة جتذير عقل املاش.
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شكل (3): تاثري تراكيز خمتلفة من كلوريد الزنك ZnCl2 (ppm) يف استجابة جتذير عقل املاش.
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شكل (4): تأثريالزنك يف ازالة سمية البورون لعقل املاش بغياب االوكسني املجهز.
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شكل (5): تأثريالزنك يف ازالة سمية البورون لعقل املاش بوجود االوكسني املجهز.
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6 .Discussion املناقشة
تم التحري عن دور الزنك يف حتسني حتمل نبات املاش 
التجذيرحيث  استجابة  بداللة  البورون  مية  لسُ (احلساس) 
باالعتامد  املاش  عقل  يف  البورون  مية  سُ  مستو حتديد  تم 
العرضية  اجلذور  عدد  النموبداللة  مؤرشات  إختزال  عىل 
ظهور  عن  فضالً   (%50) النصف  اىل  قل  العُ يف  املتكشفة 
االعراض املورفولوجية املرافقة للتسمم. حيث بينت نتائج 
الدراسة احلالية ان عدد اجلذور قد اختزل إىل النصف تقريبا 
 (1- مل  (مايكروغرام.   150 للبورون  السام  الرتكيز  يف   6.3

 .% 46.8 11.1 وبنسبة انخفاض  قل السيطرة  مقارنة مع عُ
حيث اشار [2] اىل أن أستعامل املحاليل الغذائية احلاوية عىل 
تراكيز عالية من B ينتج عنه زيادة يف امتصاص B بوساطة 
النبات أكثر من املستو الطبيعي ويؤدي اىل التسمم وتتفق 
قل  جتذيرعُ استجابة  يف  انخفاضاً  وجدا  اللذين   [14] مع 
مية البورون. وان االنخفاض يف استجابة  املاش املعرضة لسُ
متطلبات  يف  احلــاصــل  االنخفاض  إىل   يعز التجذير 
والكاربوهيدرات   (IAA) كاالوكسني  االساسية  التجذير 

والربوتينات [16].
يف  باإلجياب  تؤثر  ما  كثرياً  للنباتات  الغذائية  احلالة  أن 
قابلية التكيف إىل الظروف البيئية املجهدة، وملعرفة الرتكيز 
ميــــة البورون يف  األمثل من أمالح الزنك فــــي إزالــــة سُ
عقل املاش فقـــد بيَّنـــت نتائــــج الشكلني (2 و3)، ان لنوع 
املاش حيث تفوقت  قل  لعُ التجذير  تأثرياً يف استجابة  امللح 
معدل  يف  املستعملة  الزنك  كلوريد  عىل  الزنك  كربيتات 
فكانت أعالها  عدد اجلذور العرضية املتكشفة لعقل املاش 
18.5 و12.5 جذراً يف الكربيتات والكلوريد عند الرتكيزين 

ازالة  يف  اعتمدت  والتي  التتابع  عىل  باملليون  جزء  و5   1

يف حني كانت الرتاكيز 20 ,50 ,100 جزءاً  مية البورون  سُ
باملليون من كربيتات الزنك وكلوريد الزنك مثبطة بالكامل 
الستجابة التجذير. أن تركيز الزنك العايل يف طور التحفيز 
يؤثر يف تركيز االوكسني وبذلك حيسن استجابـــــة التجذير 
[17]. وبعبارة أخر فان آيونات الزنك اليمكن االستغناء 

عنها يف البناء احليوي لعوامل النموونقص الزنك يوقف بناء 
الرتبتوفان (املادة االصل لبناء IAA). [18] فضالً عن نتائج 
أمالح  من  العالية  الرتاكيز  أن  بينت  والتي  احلالية  الدراسة 
حول   [19] مع  يتفق  وهذا  للتجذير  مثبطة  كانت  الزنك 
هي  التي  تلك  معينة  تراكيز  يف  كمغذي  يعمل  الزنك  كون 
الرتاكيز  النموعند  بينام يؤثر عكسياً يف   (ppm) 50 أقل من 
واجلاف  الطري  الوزنني  خفض  يف  يتسبب  حيث  العالية 
 Cyamopsis الكلوروفيل والكاروتينات يف أوراق وحمتو

.Abelmischus esculentus والباميا tetragenotobe

ومن جانب آخر، فقد تبني أن كربيتات اخلارصني متكنت 
املعاملة  أوبعد  قبل  جتهيزها  حالة  يف   B الـ  سمية  أزالة  من 
بالرتكيزالسام للـ B ويف احلالتني بوجود /غياب االوكسني 
أقل  فقد كان  اخلارصني  أما بصدد كلوريد  4 و5).  (شكل 
البورون  سمية  أزالة  من  متكن  حيث  الكربيتات  من  تاثرياً 
عندما جيهز قبل الرتكيز السام للـ B يف حالة وجود /غياب 
االوكسني بينام مل يتمكن من ذلك يف حالة جتهيزه بعد الرتكيز 
حالة  يف  وال  االوكسني  وجود  حالة  يف  ال   B الـ  من  السام 
غيابه. وهبذا يكون ملح كربيتات اخلارصني هواألفضل وان 
وجودها املسبق يف العقل اوجتهيزها الحقاً يعد من األليات 
 B الـ  سمية  من  للتخلص  التتابع  عىل  والعالجية  الوقائية 
وجعل العقل تستجيب بداللة تكوين اجلذور العرضية كام 
العالج  من  خري  الوقاية  ولكون  جمهدة.  غري  عقل  لوكانت 
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فيفضل اضافة Zn بائياً من امللحني اعاله قبل الرتكيز السام 
.B من

النزيم  قوية  مثبطات  باهنا  عرفت  الزنك  آيونات  أن 
والقطن  الفاصوليا  جذور  خاليا  يف   NADPH oxidase

وانتاج  االنزيم  هذا  فعالية  يف  زيادة  يسبب  الزنك  ونقص 
superoxide anion (Ō2). هذا وان استئناف جتهيز الزنك 

فـي  مميزاً  اختزاالً  او24 ساعة سبب   12 ملـدة  اعاله  للنبات 
اىل  باالضافة   .[10]  Ō2 توليد  وكذلك  اإلنزيامت  فعالية 
ذلك، فان االنتاج العايل من H2O2 عند االجهاد التأكسدي 
حتسني  فان  لذا   [20] املاش  قل  عُ يف  اجلــذور  تكوين  يثبط 
ملحية  ظروف  يف  النامية  للنباتات  التغذوية  الزنك  حالة 
مية االمالح وهذا الدور  كان له دور يف محاية النباتات من سُ
البالزمي  الغشاء  Zn يف حفظ تركيب وسالمة  للـ  حمسوب 

رضر  من  وكذلك  السامــة  اآليونات  أخذ  عىل  والسيطرة 
مهامجة لـ ROS [21]. حيث بني [16] دورالزنك يف تنشيط 
 superoxideو Catalase مضادات االكسدة االنزيمية مثل
مثل  والالأنزيمية   ascorbate peroxidaseو  dismutase

خفض  ثم  ومن   prolineو  Glutathioneو  Ascorbate

االغشية  استقرارية  عىل  واحلفاظ  لالغشية  الدهون  اكسدة 
واحدة  ان  كام  التاكسدي.  السايتوبالزمي  الــرضر  ومنع 
البورون  اجهاد  من  اخلاليا  محاية  يف  املعتمدة  االليات  من 
والتخليق   GSHو  ASA للـ  العايل  االبتدائي   املستو هي 
احليوي اجلديد de nova هلاعند جتهيز كربيتات الزنك [22] 
فضالُ عن دوره يف استعادة العدد الكامل من احلزم الوعائية 

التي اختزلت بسبب سمية البورون [23].
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