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الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف المتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على مختلف أصناف شجرة النخيل ذات اإلثمار المبكر و
المتوسط و المتأخر بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،و من خالل هذا البحث تمت دراسة مستويات تركيز الكيماويات الحيوية و
المركبات المضادة لألكسدة  ،باإل ضافة إلى نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة مع تحليل نظائرها  ،و المحتوى من الهرمونات
النباتية خالل مراحل ما قبل اإلزهار و بعد اإلزهار  ،حيث تم استخدام صنفي ( شهام و خنيزي ) في دراسة األصناف ذات
اإلثمار ال ُمبكر  ،و صنفي ( برحي و نبتة سيف ) في دراسة األصناف ذات اإلثمار المتوسط  ،و صنفي ( خصاب و فرض ) في
دراسة األصناف ذات اإلثمار المتأخر  ،لوحظ في هذه الدراسة بأن المحتوى البروتيني و الفينول متفاوت في مختلف المراحل
بجميع أصناف النخيل  ،و أظهر حمض األسكوربيك و الجلوتاثيون المختزل و التوكوفيرول تفاوت كبير في مختلف األصناف ،
و على نح ٍو مماثل لوحظ بأن اإلنزيمات المضادة لألكسدة و الديسموتاز الفائق ( )SODو نشاط إنزيم الكتاالز ( )CATهُم
األعلى في صنف البرحي بجميع مراحل اإلزهار  ،و أظهرت الدراسة بأن صنف الفرض سجل أعلى مستوى نشاط
للبيروكسيدات ( ، )POXبينما كان صنف الخنيزي هو أقلها نشاطًا  ،عل ًما بأن نظائر اإلنزيمات تغيرت بشكل بارز وفقًا لتوقيت
تحفيز اإلزهار  ،الحظنا عدة نظائر إلنزيمات البيروكسيدات أثناء عمليات الفصل الكهربائي الهالمي  ،و قد تنوعت الهرمونات
النباتية في جميع األصناف  ،و تفاوتت مستويات المحتوى من حمض الجبريليك و اإلندول حمض الخليك و الزياتين و حمض
األبسيسيك في مراحل ما قبل و بعد اإلزهار وفقًا لعمليات اإلزهار  ،و اكتشفنا بأن أعلى تركيز هرموني يكون خالل مرحلة ما
قبل اإلزهار  ،و من ثم يبدأ التركيز بالتناقص التدريجي خالل فترة اإلزهار  ،و بعد ذلك يعود لالرتفاع في مرحلة ما بعد
اإلزهار  ،تُقدم هذه الدراسة توضي ًحا عن األدوار المحتملة لمضادات األكسدة في أثناء نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة  ،و في
خصائص الهرمونات الذاتية  ،و في نظائر اإلنزيمات  ،و في التغيرات الكيميائية الحيوية المتعلقة بمجال تنظيم نمو أزهار
النخيل على مختلف أصنافه.
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