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الخالصة
صممت التجربة الحالية لمعرفة تأثير بيروكسييد الهييدروجين بيالتراكي  7 ،5 ،3مليميول واالرجنيين بيالتراكي %10
و %20و %30فييا انبييات بييذور ونمييو بييادرات الييذرة الصييفراء  Zea mays L.وتأثيرهمييا فييا النمييو السيي حا
للف ر .Fusarium oxysporumأظهرت النتائج ان لبيروكسيد الهيدروجين واالرجنين عمال على زيادة معنوية فيا
انبيات البييذور ،ةيرعة االنبييات ،مفييير تحفيي االنبييات ،قييوة البيذور ،دليييل قيوة البييادرة كييذلي زييادة المجمييو الجييذر
والوزن الجاف للبادرة ،كما أظهرت النتائج ايضا ً انخفاضا ً معنويا ً فا النمو الس حا للف ير  F. oxysporumمقارنية
بمعاملة السي رة.
ABSTRACT
Research was conducted to study the effect of H 2O2 with concentration 3,5,7 mM and
Arginine with concentration 10%, 20%, 30% on seed germination and seedling growth
of Zea mays L. and the effect of surface growth of Fusarium oxysporum.
The results showed that the H2O2 and Arginine effected significantly on increasing
percentage of seed germination, acceleration of germination, promotor indicator, seed
vigor, seedling vigor index, elongation speed of radical, seedling dry weight and also
decreased the surface growth of Fusarium oxysporum significantly compared with
control treatment.
تعيييرف بالسيييبور الكالمييييد  Chlamydosporeويبقيييى فيييا التربييية لعيييدة
ةنوات وينبت فيا الظيروف المناةيبة للنميو ليسيبا اليذبول الفييوزير لعيدد
كبير من النباتات االقتصادية ].[12 -11
تهييدف الدراةيية الحالييية الييى معرفيية تييأثير تراكييي مختلفيية ميين بيروكسيييد
الهيدروجين واالرجنين فا انبات بذور الذرة الصفراء ونمو بادراتيل وتيأثير
هييذا المعيييامالت فيييا النميييو السييي حا للف ييير Fusarium oxysporum
المسبا للذبول الفيوزير للنباتات.

المقدمة
يعييييود نبييييات الييييذرة الصييييفراء  Zea mays L.الييييى العائليييية النجيلييييية
 .[1] Gramineaeان نبات الذرة الصفراء من النباتات االقتصادية المهمية
التا تمتلي نوعين مين البالةيتيدات وتقيوم بتثبييت  CO2فيا البنياء الضيوئا
دورتا كيالفن وهيا -ةيال التتيواء أوراقيل عليى ت يرين كراني Krantz
 anatomyويحييييدا تييييراكم للمييييادة العضييييوية فييييا النبييييات ] .[2ان الييييذرة
الصفراء من محاصيل الحبوب المهمة فا العراق والتا انت يرت بمسياتات
واةعة وذلي الهميتها الغذائية واةتعمالها كعلف مرك وقدرتها العالية عليى
اإلنتا مقارنة مع محاصيل الحبوب األخرى وكميا هيو معيروف تي ر فيا
موعدين ال راعة الربيعية وال راعة الخريفية ].[3
ان بيروكسيييد الهيييدروجين ميين الجييذور الحييرة Reactive Oxygen
 (ROS) Speciesاألكثيير اةييتقرارا ً علييى مسييتوى الخلييية فهييو يييفد دورا ً
تيوي يا ً فييا النبييات ميين خييالل ارةييال ئيييارات كيميائييية تييفد الييى مقاوميية
النبات لالجهاد وان اإليارات تعمل عليى ميا يسيمى التعبيير الجينيا Gene
 [4] expressionكمييا انييل بييالتراكي العالييية يييفد الييى تحرييير العوامييل
المحثية للميوت الخليو المبيرمج  ،[5] Program cell deathكميا ان ليل
دور رئيسا بارةالل ئيارات ج يئية كيميائية لتصيحين نميو وت يور النبيات
] .[6ان االتميياا االمينييية األةييان فييا بنيياء البييروتين فييا النبييات تيييث
تتكييون ميين مركبييات ال عضييوية المتكونيية ميين عمليييات االن ي ار السييكر
ودورة كريبس وبوجود النتيروجين الالعضيو ) .[7] (NH3ان المركبيات
االمينييية تسيياعد علييى امتصييار العناصيير الغذائييية ميين األةييمدة المضييافة
للتربة بكفاءة عالية النها تعميل كميواد مخلبيية عبيعية وتلعيا دورا ً هاميا ً فيا
مقاومة الظروف المغايرة كالملوتة والجفاف والحيرارة العاليية والمنخفضية
وةييوء التغذييية وامثلتهييا البييرولين واالرجنييين وتسيياعد علييى النمييو المتييوازن
والجيد للنبات وت يد من مقاومتل لالميراا ] .[8ان االرجنيين ليل دور مهيم
فييا تكييوين البييولا اميييد وانقسييام الخاليييا وت ييجيع تكييوين الجييذور وزيييادة
الكلورفيل الم ار مع بقية االن يمات واالتماا االمينية االخرى ].[9
يعود جنس  Fusariumالى يعبة الف رييات الكيسيية  Ascomycotaوان
ف ييير  Fusarium oxysporumمييين مسيييببات تعفييين البيييذور والجيييذور
وتسقيط البادرات لكثير من المحاصيل كال ماعة والب اعيا والخييار وي لي
علييى االمييراا التييا يسييببها بييامراا الييذبول الوعييائا Wilt disease
] ،[10لل غ ل ف ر مقسم وينتج ثالا أنيوا مين االبيواغ صيغيرة الحجيم
يفافة وتتكون من خلية واتدة  Microconidiaأخرى كبيرة الحجم تعرف
 Macroconidiaوتكييون هاللييية ال ييكل وأخييرى ةييميكة ومتثخنيية الجييدار

المواد وطرائق العمل
اوالً :تضرت التراكي  7 ،5 ،3مليمول .لتر من بيروكسيد الهييدروجين
1-

و %10و %20و %30من الحامض االمينا االرجنيين فضيالً عين معاملية
السي رة (بدون ئضافة) وقد نقعت بذور الذرة الصيفراء فيا التراكيي أعيالا
ولمييدة ةيياعتين وبثالثيية مكييررات لكييل تركي ي ولكييل معامليية وتنقيييع بييذور
السي رة فا الماء المق ر لوتدا نقلت بعدها الى اعباق بتر معقمة .وضيع
فا كل عبي ع يرة بيذور وبثالثية مكيررات لكيل تركيي وكيل معاملية عليى
تدة ،تضنت االعباق فا درجية تيرارة °23-22م لميدة  8أييام وتيم دراةية
الصفات االتية:
 -1نسبة االنبات=

عدد البذور النابتة
العدد الكلا للبذور

× 100

تم اخذ القراءة فا اليوم الثانا لالنبات.
 -2سرعة االنبات

عدد البذور النابتة
عدد االيام منذ بداية االنبات

× [13].......100

تم اخذ القراءة فا اليوم الثانا.
 -3مؤشر تحفيز االنبات Promoter Indicator
وتم تسابل تسا المعادلة االتية ]:[14
نسييبة البييذور النابتيية فييا اليييوم الثييانا ×+1نسييبة البييذور النابتيية فييا اليييوم
الرابييع×+0.75نسييبة البييذور النابتيية فييا اليييوم السييادن×+0.5نسييبة البييذور
النابتة فا اليوم الثامن×0.25
 -4قوة البذور Seed vigor
تقان وف المعادلة االتية ]:[15
قوة البذور (ةم)= النسبة المئوية لالنبات× عول البادرة × 100
 -5دليل قوة البادرة Seedling vigor iIndex
يقان وف المعادلة االتية ]:[16
دليل قوة البادرة (ملغم)= النسبة المئوية لالنبات× الوزن الجاف للبادرة
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الف ر تتى بلغ بعيد ثمانيية أييام مين ميدة الحضين انخفاضيا ً مقيدارا  78و75
و 71ملم للتراكي  3و 5و 7مليمول .لتر 1-من بيروكسيد الهيدروجين على
التتابع مقارنة بمعاملة السيي رة .توضين نتيائج جيدول ] [5تيدوا انخفياا
معنو فا ق ر النمو الس حا للف ر خالل مدة الحضن بعد ثمانية أيام وقيد
انخفضيييت بمقيييدار 81و78و 75مليييم للتراكيييي  %10و %20و %30مييين
االرجنين مقارنة بمعاملة السي رة ،اما بالنسبة للتداخل فقد كانت اعليى قيمية
للنمييييو السيييي حا فييييا معامليييية السييييي رة واقييييل قيميييية لمعامليييية بيروكسيييييد
الهيدروجين  7مليمول .لتر 1-ولالرجنين  %30مقارنة بنباتات السي رة.
يوضن ال كل .1وجود انخفاا فيا النميو السي حا للف ير بعيد ثمانيية أييام
ميين الحضيين للف يير  F. oxysporumفييا تراكيي بيروكسيييد الهيييدروجين
الثالثيية مقارنيية بمعامليية السييي رة .امييا ال ييكل .2تظهيير وجييود انخفيياا فييا
النمو الس حا للف ير بعيد ثمانيية أييام مين ميدة الحضين فيا التراكيي الثالثية
لالرجنين مقارنة بمعاملة السي رة.
ان بيروكسيد الهيدروجين عمل على زيادة معظم الصفات المدروةية للبيذرة
والبييادرة لربمييا يعي ى ةييبا ال يييادة الييى انييل يعمييل كناقييل ئيييارات لعمليييات
النمو والت ور فا النبات مثل اةت الة الخاليا وزييادة نموهيا وانقسيامها وليل
دور فا النمو بتحفي ا العمليات التأكسدية خالل عمليات الت يور ][20 -19
كما اتفقت هذا النتائج ما توصيلت الييل ] [21عليى البياقالء ،كميا يعميل عليى
نمو الجذور وتوةيعها وينعكس هذا على النمو الخضر للنبات ].[22
ان االرجنين من االتمياا االمينيية المهمية التيا هيا من يط تييو تميت
وتترةا بسرعة داخل أج اء النبات المختلفة لما لها مين تيأثير مبايير عليى
الن اع االن يميا بالنبيات وتعميل كميادة مخلبيية ليسيتعمل عناصير مهمية فيا
بنيياء النبييات كالحديييد وال نييي والمنغني ي والنحييان والكالسيييوم والمغنسيييوم
] .[8ان معاملة الحن ة بالتركي ين  1.5و 2.5مليمول مين االرجنيين عجيال
علييى زيييادة محتييوى الكاربوهيييدرات والبييروتين عنييد زراعتييل متيياخرا ً عيين
موةمل الرزاعا ].[23
ان ئضافة االتماا االمينية كالبولا اميد مثيل االرجنيين عميل عليى تحفيي
نمو بادرات ال عير ] [24وان ئضافة االرجنيين ي يجع زييادة النميو ال ير
والجيياف لجييذور نباتييات الفاصييوليا ] ،[25ان االرجنييين بييالتركي ين 1.25
و 2.5مليمييول عمييال علييى تحمييل نبييات الحن يية لالجهيياد الحييرارة المرتفعيية
ويسيياعد فييا زيييادة المحتييوى الكلييا لالتميياا االمينييية ] ،[26ان انت ييار
امييراا النبييات تعييد ميين العوامييل التييا تحييد ميين اإلنتييا ال راعييا وبالتييالا
تفثر فا اقتصاد االنسان ].[27
لقييد اةييتعملت منظمييات النمييو مثييل الجبييرلين واالثينييون ومضيياد الجبييرلين
الكلتيييييار فيييييا خفيييييض النميييييو السييييي حا للف يييييرين F. oxysporum
و Rhizoctonia solaniبالتركي ين  5و 25ج ء من المليون ] ،[28كميا
ان اةتعمال البرولين واالةبرين بالتركي ين  10و 20ج ء من الملييون فيا
انبات بذور ال ماعة ونمو بادراتها وتأثيرهما فا نسبة اإلصابة بيالف ر F.
 oxysporumوالنمو الس حا لل ].[29
ان اةيييتعمال بيروكسييييد الهييييدروجين ةيييبا انخفاضيييا ً فيييا النسيييبة المئويييية
لألوراق المصيابة وييدة اإلصيابة وق ير المسيتعمرة للف ير Aspergillus
 nigerالمت فل على بادرات الباقالء ] .[21ان االرجنين يسياهم فيا تخليي
البروتينييات واالن يمييات ال بيعييية وبالتييالا يسيياهم فييا زيييادة ن يياع البييراعم
القميية لنبيات ] ،[8ان المعاملية بياالرجنين تسيياهم فيا زييادة ئنتاجيية الحن يية
وتحسين المفيرات الفسلجية لل ].[30
نسييتنتج ممييا ةييب بييان الدراةيية الحالييية اثبتييت قييدرة بيروكسيييد الهيييدروجين
واالرجنيييين بيييالتراكي الثالثييية فيييا تحسيييين انبيييات البيييذور ونميييو بادراتيييل
وانخفاض يا ً فييا النمييو الس ي حا  F. oxysporumوبالتييالا اتتمالييية قييدرة
النبات على مقاومة المرا الفيوزير المتسبا عن الف ر.

-6قيس عول المجميو الخضير وعيول المجميو الجيذر للبيادرة بعيد 8
أيام من االنبات.
 -7الوزن الجاف للبادرة :اخذ الوزن الجياف للبيادرة (ملغيم) بعيد  8أييام مين
االنبات.
ثانياً :دراةة تأثير بيروكسييد الهييدروجين واالرجنيين بيالتراكي الميذكورة
أعالا فا النمو الس حا للف ر  Fusarium oxysporumواةتعمل وةط
الب اعييا دكسييتروز ( (PDAلتنمييية الف يير ،تصييل علييى ع ليية الف يير ميين
مختبر الف ريات المتقدم فا كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم) وكانيت
المعامالت كاالتا:
 -1وةط غذائا لوتدا (ةي رة).
 -2وةيط  PDAالغييذائا مضييافا ً اليييل  1ميل ميين بيروكسيييد الهيييدروجين ،3
 7 ،5مليمول .لتر 1-كالً على تدة.
 -3وةيط  PDAالغييذائا مضيافا ً اليييل  1ميل ميين االرجنيين بييالتراكي %10
و %20و %30كال على تدة.
وقد عقمت األوةاع الغذائية بجهاز التعقيم بالبخيار  15 Autoclaveدقيقية،
ثم أضيفت اليها المعامالت بعد تعقيمها بوةاعة الترييين بمرييحات خاصية
 [17] Millipore filterلكييا ال تتحلييل بييالحرارة او تغيييير عبيعتهييا وقييد
أضيفت المعامالت الى االعباق بعيد صيبها ثيم تركيت لتتصيلا ثيم نقيل اليهيا
الف ر وبق ر  1مل بعد تنميتل على وةط  PDAالغذائا لمدة ثمانية أييام ثيم
تضيينت االعبيياق فييا تاضيينة بدرجيية تييرارة °30-28م وتييم قيييان النمييو
الس حا للف ر بالمس رة (ملم) كل  48ةاعة لكل معاملة ولكل تركي كيال
على انفراد ولثالا مكررات.

التحليل االحصائي

تييم تحليييل النتييائج اتصييائيا ً تسييا البرنييامج االتصييائا  18وتييم مقارنيية
المتوة ات بأقل فرق معنو ) (LSDعند مستوى اتتمال .0.05

النتائج والمناقشة
ت ييير نتييائج جييدول.1الييى تييدوا زيييادة معنوييية فييا نسييبة االنبييات للبييذور
بييالتركي ين  5و 7مليمييول  .لتيير 1-ميين بيروكسيييد الهيييدروجين و مقييدارها
 %30.00و %53.30على التتابع كذلي زيادة مقيدارها  %43.30للتركيي
 %10من االرجنين مقارنة ببذور السيي رة .كميا ت يير نتيائج الجيدول نفسيل
الييى وجييود زيييادة معنوييية فييا ةييرعة االنبييات للبييذور المعامليية ببيروكسيييد
الهيدروجين ب يادة مقيدارها  %1.00و %1.50و %2.33للتراكيي الثالثية
على التتابع وزيادة مقدارها  %1.83و` %1.17للتركي ين  %10و%20
من االرجنين على التتابع مقارنة مع بذور نباتيات السيي رة ،وعنيد مالتظية
نتيائج الجييدول نفسييل وجيد تصييول تغيييير معنييو فيا مفييير تحفيي االنبييات
للتركي  5مليميول  .لتير 1-مين بيروكسييد الهييدروجين كميا ان هنيا زييادة
معنوية للتركي  %10من االرجنين مقارنة ببذور السي رة.
توضن نتائج جدول.2الى وجود فروق معنوية فيا قيوة البيذور بيالتراكي ،5
 7مليمييييول .لتيييير 1-ميييين بيروكسيييييد الهيييييدروجين ب يييييادة مقييييدارها 3000
و 4667ةم على التتابع وب ييادة  3333ةيم للتركيي ين  %10و  %30مين
معاملتا االرجنين مقارنة ببيادرات السيي رة .اميا بالنسيبة ليدليل قيوة البيادرة
فقد ازدادت معنويا ً لجميع المعامالت مقارنة ببادرات السيي رة ووفي زييادة
مقيييدارها  7.10و 10.80و  14.63ملغيييم للتراكيييي الثالثييية مييين بيروكسييييد
الهييييدروجين وب ييييادة  13.78و 6.40و  5.40ملغيييم للتراكيييي الثالثييية مييين
معامالت االرجنين على التتابع.
ت ير نتائج جدول .3الى عدم وجود فيروق معنويية بيين العيامالت فيا صيفة
عيييول المجميييو الخضييير لبيييادرات اليييذرة الصيييفراء .اميييا بالنسيييبة ل يييول
المجمييو الجييذر فقييد أظهييرت النتييائج تصييول زيييادة معنوييية  6.00ةييم
لمعيياملتا  5و 7مليمييول .لتيير 1-لبيروكسيييد الهيييدروجين و زيييادة مقييدارها
 6.00و7.00ةيييم للتركيييي ين  %20و %30مييين االرجنيييين عليييى التتيييابع
مقارنة مع بادرات السي رة .اما بالنسبة لصفة الوزن الجاف لبيادرات اليذرة
الصييفراء فقييد ازدادت بصييورة معنوييية  263و 313و 270ملغ يم لمعييامالت
بيروكسيييييد الهيييييدروجين و 313و270و 280ملغييييم لمعييييامالت االرجنييييين
مقارنة بنباتات السي رة.
اميييا بالنسيييبة لجيييدول  .4عميييل بيروكسييييد الهييييدروجين عليييى خفيييض النميييو
السي حا للف ير  Fusarium oxysporumعيوال ميدة الحضين انخفاضيا ً
معنويا ً بازدياد تراكي بيروكسيد الهيدروجين فا وةط  PDAالم رو فيل

جددددول  .1تدددأثير بيروكسددديد الهيددددروجين واالرجندددين فدددي نسدددبة االنبدددات
وسرعة االنبات ومؤشر تحفيز االنبات لنبات الذرة الصفراء.
المعامالت
السي رة
تركي H2O2 3
تركي H2O2 5
تركي H2O2 7
االرجنين %10

2

نسبة االنبات
%
13.30
20.00
30.00
53.30
43.30

سرعة االنبات
0.50
1.00
1.50
2.33
1.83

مؤشر تحفيز
االنبات
173.30
170.00
180.00
146.70
193.30
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االرجنين %20
االرجنين %30
 LSDعند
مستوى 0.05
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16.70
16.70

1.17
0.83

173.30
166.70

12.67

1.00

12.60

 LSDعند
مستوى 0.05

DOI: http://dx.doi.org/10.23851/mjs.v27.i4.21

10

13.33

16.66

 LSDعند مستوى  0.05لاليام  0.46للتراكي  0.82للتداخل 1.24

جدول  .2تأثير بيروكسديد الهيددروجين واالرجندين فدي قدوة البدذور ودليدل
قوة البادرة لنبات الذرة الصفراء.
المعامالت
السي رة
تركي H2O2 3
تركي H2O2 5
تركي H2O2 7
االرجنين %10
االرجنين %20
االرجنين %30
 LSDعند مستوى
0.05

قوة البذور
2333
2300
3000
4667
3333
2333
3333

دليل قوة البادرة
2.80
7.10
10.80
14.63
13.87
6.40
5.40

273.20

2.26

جددددول  .3تدددأثير بيروكسددديد الهيددددروجين واالرجندددين فدددي طدددول المجمدددو
الخضري والمجمو الجذري ووزن البادرة الذرة الصفراء.
المعامالت

طول المجمو
الخضري (سم)

السي رة
تركي H2O2 3
تركي H2O2 5
تركي H2O2 7
االرجنين %10
االرجنين %20
االرجنين %30
 LSDعند
مستوى 0.05

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

طول
المجمو
الجذري (سم)
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
6.00
7.00

210
263
313
270
313
270
280

0.3821

0. 92

NS

الوزن الجاف
للبادرة (ملغم)

شكل  .1قابلية بيروكسيد الهيدروجين بدالتراكيز الالالثدة علدف فدن النمدو
السطحي للفطر F. oxysporum

جدددول  .4تددأثير بيروكسدديد الهيدددروجين فددي النمددو السددطحي للفطددر F.
oxysporum
المعامالت
مدة
الحضانة بااليام
2
4
6
8
 LSDعند
مستوى 0.05

السيطرة
21
50
78
90

قطر النمو السطحي للفطر (ملم)
بيروكسيد الهيدروجين (مليمول .لتر)1-
3

5

7

15
41
57
78

15
39
56
75

15
37.5
54
71

13.33

16.66

21.11

شددكل  .2قابليددة االرجنددين بددالتراكيز الالالثددة علددف فددن النمددو السددطحي
للفطر .F. oxysporum

 LSDعند مستوى  0.05لاليام  0.65للتراكي  0.57للتداخل .1.41

جدول  .5تأثير االرجنين في النمو السطحي للفطر .F. oxysporum
المعامالت
مدة
الحضانة بااليام
2
4
6
8

المصادر

قطر النمو السطحي للفطر (ملم)
االرجنين %
السيطرة
30
20
10
15.5
16
20
21
39
41
42
51
58
61
63
75
75
78
81
90

] [1الكاتييا ،يوةييف منصييور .تصيينيف النباتييات البذرييية ،ال بعيية األولييى،
دار الكتا لل باعة والن ر ،جامعة الموصل 324 :صفحة1988.،
[2 ] Jain, V. K. Fundamental of plant physiology. S.
Chand & Company Ltd.: 229 p.2011
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