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تأثٌر الحدٌد المخلبً  Fe-EDDHAفً التجذٌر والتغاٌرات التشرٌحٌةألصل الخوخ محلً بٌضاوي
خارج الجسم الحً .
عمار زكً امٌن قصاب باشً **

اٌاد عاصً عبٌد *
* قسم البستنة  -كلٌة الزراعة -جامعة دٌالى
** قسم البستنة  -كلٌة الزراعة والغابات  -جامعة الموصل

الخالصة
 Fe-EDTAو  Fe-EDDHAالمجهز به وسط
اجرٌت الدراسة لبٌان تاثٌر الحدٌد المخلبً
 MSبنصؾ تركٌز االمالح فً مرحلة التجذٌر الفرع من اصل الخوخ بٌضاوي اذ أضٌفت أربع
مستوٌات من الحدٌد ( 5.6و11,2و  16.8و  22.4ملؽم /لتر  )Feالمجهز من الحدٌد المخلبً للنوع
Fe-EDTAأو Fe-EDDHAإلى وسط  MSبنصؾ تركٌز األمالح مضافا الٌه  IBAبتركٌز 0.5
ملؽم /لتر  ،أظهرت النتائج ان تركٌز  5.6ملؽم /لتر  Fe-EDDHAأعطى أفضل زٌادة معنوٌة فً
عدد الجذور وطولها والوزن الرطب والوزن الجاؾ .بٌنت الفحوصات المجهرٌة للمقاطع التشرٌحٌة ،
لألفرع الناتجة من مرحلة التضاعؾ ان إضافة الحدٌد  Fe-EDDHAأدى زٌادة عدد حزم الخشب
األولً إلى  5حزم قٌاسا بالنوع  Fe-EDTAوالذي كون  4حزم  ،وان زٌادة تركٌز الحدٌد إلى 22.4
ملؽم  /لتر أدى إلى تكون حزم وعائٌة مبعثرة وؼٌر منتظمة مع ظهور ترسبات بنٌة اللون فً أنسجة
القشرة.
المقدمة
تعود أشجار الخوخ (  ( Prunus persica L. Batschإلى العائلة الوردٌة  Rosaceaeوالى
الجنس  Prunusالذي ٌضم الفاكهة ذات النواة الحجرٌة  ،كل الدالئل تشٌر إلى أن الموطن األصلً
للخوخ هو الصٌن إذ مارس اإلنسان زراعته منذ أكثر من  2000سنة قبل المٌالد ومن الصٌن انتقلت
زراعته إلى أوربا وبالد العالم األخرى وبعض الدول العربٌة وتركٌا وإٌران (حامد وآخرون )2007 ،
 .تنتشر زراعة الخوخ بٌن خطً عرض  25و  45درجة فً نصفً الكرة األرضٌة الشمالً والجنوبً
وان زراعته ٌمكن أن ترافق زراعة التفاح إال أن زراعته قد تمتد أكثر باتجاه خط االستواء لكونه أكثر
واحتٌاجات من البرودة شتاء" إلنهاء طور الراحة أقل من التفاح (ٌوسؾ
ه
تحمال" لدرجات الحرارة العالٌة
وسلوم  )1982،وتعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من دول العالم الرائدة فً إنتاج الخوخ إذ ٌبلػ متوسط
إنتاجها السنوي  2-1.5ملٌون طن سنوٌا علما ان إنتاج والٌة كالٌفورنٌا لوحدها  840.000طن للموسم
.)2007 ، USDA( 2007
وتعد ثمار الخوخ ذات قٌمة ؼذائٌة عالٌة الحتوائها على نسب عالٌة من الكربوهٌدرات والدهون
واألمالح والفٌتامٌنات وتستخدم فً معالجة فقر الدم وسوء الهضم ولتؽذٌة الجهاز العصبً إذ ٌعده
الصٌنٌون ؼذاء المفكرٌن ( الشٌخ  .)2003 ،وزراعة وإنتاج الخوخ فً العراق الزال متأخرا"
مقارنة مع الدول المنتجة إذ بلػ إنتاج العراق  1206طن سنوٌا (باستثناء إقلٌم كردستان) وعدد
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2010 / 3 / 9
تارٌخ قبول النشر . 2010 / 4 / 15
*البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث االول.

األشجار بلػ  66509شجرة وبمتوسط إنتاج  18.1كؽم /شجرة وتفوقت محافظة نٌنوى ببلوغ أعلى
إنتاج قٌاسا ببقٌة محافظات القطر األخرى (الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات) 2007 ،
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ومن األسباب المهمـة التً أدت إلـى انخفاض المساحة المزروعة من أشجار الخوخ هو عدم توفر
األصول المعتمدة والسٌما المحلٌة منها والمالئمة للترب العراقٌة وللظروؾ البٌئٌة السائدة والتً تصلح
الن تكون أصول جٌدة لألصناؾ التجارٌة العالمٌة التً ٌمكن ان تنجح زراعتها فً العراق (ٌوسؾ
وسلوم  . )1982 ،فً السنوات العشر األخٌرة اهتمت محطة البستنة  /دهوك فـً إكثار شتالت الخوخ
التجارٌة المركبة على أصول معتمدة والتً القى إنتاجها إقباال واسعا من قبل المزارعٌن والسٌما فً
المحافظات الشمالٌة إذ زرعت مساحات واسعة من شتالت الخوخ ولكن ال تتوفر بٌانات رسمٌة عن
أعدادها وإنتاجٌتها وٌعد األصل البذري للخوخ بٌضاوي من األصول المهمة التً اعتمدتها هذه المحطة
كأصل بذري لألصناؾ التجارٌة المهمة كصنؾ  Dixiredو  Coronetإذ كان نموها جٌدا فً ظروؾ
مدٌنة الموصل (الزٌباري .)2008 ،
ان أهمٌة الزراعة النسٌجٌة تعود إلى دورها فً التطبٌقات العلمٌة والعملٌة ومنها دراسة دور
مكونات الوسط الؽذائً وظروؾ التحضٌن فً إعادة إخالؾ النبات  regenerationونشوء الجذور أو
فً اإلكثار الساللً السرٌع لبعض المحاصٌل المهمة اقتصادٌا كأشجار الفاكهة  ،والذي ٌعد من التقنٌات
األكثر انتشارا إذ ٌتم إكثارها خضرٌا وبأعداد كبٌرة خالل مدة زمنٌة قصٌرة ( )1978 ، Murashige
 ،اذ وجد ان نوع الحدٌد المخلبً المضاؾ الى الوسط الؽذائً ٌ ،ؤثر فً التجذٌر (  Rashidو Street
1973 ،؛ 2003 ، Molassiotis؛  Molassiotisوآخرون 2003 ،؛  Antonopoulouوآخرون
 Fe-EDTAأو Fe-
 )2007 ،ولذلك هدفت الدراسة إلى اختبار تأثٌر مركبات الحدٌد المخلبٌة (
 )EDDHAوتراكٌزها المثلى فً تجذٌر األفرع وتطور الجذور تشرٌحٌا.
المواد وطرائق البحث
أجرٌت الدراسة المختبرٌة فً مختبر زراعة األنسجة والخالٌا النباتٌة فً قسم البستنة وهندسة
الحدائق /كلٌة الزراعة والؽابات /جامعة الموصل اخذت االجزاء النباتٌة من شتالت بذرٌة بعمر سنتٌن
 Murashige( MSو ، Skoog
من أصل خوخ محلً بٌضاوي  ،استعملت أمالح الوسط الؽذائً
 ) 1962وتم تعدٌل رقم الدالة الهٌدروجٌنٌة  )5.8 -5.7 ( pHثم وزع الوسط الؽذائً فً قنانً زجاجٌة
سعة 125مل وبواقع  20مل لكل قنٌنة وبعدها ؼطٌت القنانً الزجاجٌة بورق األلمنٌوم ثم عقمت على
درجة حرارة  ْ 121مئوٌة وضؽط  1.04كؽم /سم 2وذلك باستخدام جهاز المعقام بالبخار Autoclave
٪10
ولمدة  20دقٌقة وعقمت االجزاء النباتٌة فً محلول هاٌبوكلورات الصودٌوم المخفؾ الى
والمجهز من القاصر التجاري فاس ( سلمان . )1988 ،
أجرٌت التجربة لمعرفة تأثٌر إضافة تراكٌز مختلفة من عنصر الحدٌد بالتراكٌز (  5.6و 11.2
 Fe-EDTAأو -EDDHA
و  16.8و  ) 22.4ملغم /Feلتر والمجهز من الحذيذ المخلبي نىع
 Feولكل مركب على انفراد وبواقع  10مكررات لكل معاملة وفرع واحد لكل مكرر لبٌان تأثٌرها فً
نسبة التجذٌر وعدد الجذور ومعدل طول الجذر ونسبة الكلوروفٌل والوزن الرطب والجاؾ وقد
زرعت األفرع على الوسط الؽذائً بنصؾ تراكٌز األمالح ومضاؾ إلٌه  IBAبتركٌز 0.5ملؽم
 ،وقدر الكلوروفٌل فً األوراق
/لتر وهو الوسط األمثل للتجذٌر والمنتخب من التجربة األولى
باستخدم جهاز  (Soil-Plant Analysis Development( SPADنوع Minolta 502
 .USAاستخدم التصمٌم العشوائً الكامل ((Completely Randomized Design ، CRD
) فً تنفٌذ التجارب ( الراوي وخلؾ هللا  )1980 ،وتم مقارنة معنوٌة الفروق بٌن المتوسطات وفق
اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  ٪5واستعمل البرنامج الجاهز )1996 ) SAS
لتحلٌل البٌانات  ،وأجرٌت عملٌة التقطٌع ألخذ النماذج التشرٌحٌة بالٌد الحرة Free Hand Section
بواسطة شفرة الحالقة العادٌة وبعدها تم إجراء عملٌة التصبٌػ علٌها باستخدام صبؽتً السفرانٌن
 Safraninواألخضر الثابت  Fast greenبتركٌز  ٪1لكل منهما .
النتائج والمناقشة
 -1تاثٌر تركٌز الحدٌد ونوعه المخلبً فً تجذٌر االفرع :
اظهرت النتائج فً الجدول (

 )1ان لنوع

الحدٌد المخلبً تأثٌرا  اٌجابٌا فً تحسٌن
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تجذٌراألفرع وزٌادة نسبة الكلوروفٌل والوزن الرطب والجاؾ لألفرع المجذرة عند استبدال الحدٌد نوع
 Fe-EDTAالمجهز به وسط  MSبالنوع المخلبً .Fe-EDDHA
النسبة المئوٌة للتجذٌر  :أظهرت نتائج التحلٌل االحصائً للبٌانات فً الجدول ( ) 1ان معامالت الحدٌد
المخلبً تؤثر فً نسبة تجذٌر األفرع ولكن لم ٌرتق التأثٌر الى درجة المعنوٌة اذ بلؽت اعلى نسبة
تجذٌر  ٪ 90لجمٌع معامالت النوع  Fe-EDDHAعدا معاملة  22.4ملؽم /لتر والتً بلؽت  ٪70التً
اعطت اقل نسبة تجذٌر مع معاملة  22.4ملؽم /لتر . Fe-EDTA
متوسط عدد الجذور/فرع مجذر  :أظهرت النتائج ان أقصى عدد للجذور بلػ  5.4جذر وحدث فً
المعاملة المجهزة بـ  5.6ملؽم /لتر  Fe-EDDHAوالتً تفوقت معنوٌا على معامالت  16.8و22.4
ملؽم /لتر  Fe-EDTAومعاملة  22.4ملؽم /لتر  Fe-EDDHAولم تختلؾ بٌنهما معنوٌا إذ بلػ أقل
عدد للجذور  2.44جذر فً معاملة  22.4ملؽم /لتر  ( Fe-EDTAالشكل  ، 1الجدول .)1
متوسط طول الجذور(ملم) لألفرع المجذرة  :أظهرت النتائج ان أكبر استطالة للجذور المتكونة على
5.6ملؽم/لتر للنوع Fe-
الفروع المجذرة بلؽت  10.1ملم وحصلت فً المعاملة المجهزة بـ
 EDDHAوتفوقت معنوٌا على جمٌع المعامالت فً حٌن تكونت اقل الجذور طوال  فً المعاملة
المجهزة بـ  22.4ملؽم/لتر  Fe-EDTAإذ بلؽت  2.3ملم .
نسبة الكلوروفٌل فً اوراق األفرع المجذرة  :أشارت النتائج إلى تفوق معنوي ألعلى تركٌز للحدٌد
 22.4ملؽم /لتر نوع  Fe-EDDHAفً زٌادة نسبة الكلوروفٌل فً األوراق وبنسبة مئوٌة بلؽت 33.7
 ٪والتً تفوقت معنوٌا على جمٌع المعامالت عدا معاملتً  5.6و 11.2ملؽم /لتر  Fe-EDDHAإذ
بلؽتا  32.8و ٪ 33على التوالً أما اقل نسبة للكلوروفٌل فً األوراق فقد بلؽت  ٪24.8لمعاملة 22.4
ملؽم /لتر  Fe-EDTAوالتً اختلفت معنوٌا عن جمٌع المعامالت (الجدول . )1
Feالوزن الرطب (ملغم) لألفرع المجذرة  :اوضحت النتائج تفوق معاملة  5.6ملؽم /لتر
 EDDHAفً زٌادة الوزن الرطب والذي بلػ  444ملؽم وبفارق معنوي عن جمٌع المعامالت عدا
معاملة  11.2ملؽم /لتر  Fe-EDDHAوالتً بلؽت  405ملؽم فً حٌن بلػ اقل وزن رطب  244ملؽم
فً معاملة  22.4ملؽم /لتر  Fe-EDTAوبانخفاض معنوي عن جمٌع المعامالت عدا معاملتً 11.2
و  16.8ملؽم /لتر . Fe-EDTA
الوزن الجاف (ملغم) لألفرع المجذرة :أظهرت نتائج صفة الوزن الجاؾ ان تؽٌٌر نوع الحدٌد المخلبً
Fe-EDTAالمجهز به وسط  MSإلى النوع  Fe-EDDHAأدى إلى زٌادة الوزن الجاؾ لجمٌع
مستوٌات الحدٌد النوع  Fe-EDDHAالمضافة وبفارق معنوي عن جمٌع مستوٌات النوع Fe-
EDTAوتفوقت فٌها معاملة  5.6ملؽم /لتر بوزن جاؾ بلػ  52.9ملؽم تلتها معاملة  22.4ملؽم /لتر
بوزن بلػ  49.7ملؽم فً حٌن زٌادة مستوٌات الحدٌد نوع  Fe-EDTAادى إلى انخفاض ملحوظ فً
الوزن الجاؾ بلػ أعلى وزن جاؾ  35.6ملؽم لمعاملة  5.6ملؽم /لتر واقل وزن جاؾ كان 30.9
ملؽم لمعاملة  22.4ملؽم /لتر وبفارق ؼٌر معنوي بٌن مستوٌات النوع Fe-EDTA
(الجدول .)1
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جدول .1تأثٌر تركٌز عنصر الحدٌد ونوعه المخلبً فً تجذٌر األفرع المزروعة على
وسط  MSبنصف تركٌز األمالح مضاف الٌه  0.5ملغم  /لتر  IBAبعد مرور  4أسابٌع
من الزراعة.

الجذر

الكموروفيل
الكمي في

الوزن

الرطب

الجاف

(ممم )

األوراق

 80أ

 4.1أ ب

 3.9ب ج

 30.9ب

 80أ

 4.6أ ب

 3.2ب ج

 28.3ج

(ممغم)
 372ب
ج
 309ج
د

(ممغم)

16.8

 90أ

 2.6ب

 2.9ب ج

 27.6ج

267د

33.8ج

22.4

 70أ

 2.4ب

 2.3ج

 24.8د

 244د

30.9ج

5.6

 90أ

 5.4أ

 10.1أ

 32.8أ ب

444أ

52.9أ

11.2

 90أ

 4.2أ ب

 6.3ب

 33.0أ ب

 405أ ب

47.8أ ب

16.8

 90أ

 3.4أ ب

6.5ب

 30.9ب

376ب ج

44.9ب

22.4

 70أ

 3.0ب

أ

 362ب
ج

49.7أ ب

تراكيز عنصر الحديد
( ممغم/لتر)

Fe-EDDHA

Fe-EDTA

5.6
11.2

نسبة
التجذير

عدد
الجذور

طول

 3.0ب ج 33.7

الوزن

35.6ج
35.4ج

*األرقام
اختبار دنكن متعدد احلدود عند مستوى احتمال . ٪5
حسبج ب
اليت حتمل أحرف متشاهبة الختتلف فيما بينها معنويا ب
بج ب

ان نتائج الدراسة تبٌن دور الحدٌد المخلبً  Fe-EDDHAفً تحسٌن تجذٌر األفرع وزٌادة عدد
الجذور وطولها وزٌادة نسبة الكلوروفٌل والوزن الرطب والجاؾ وان سبب هذا التفوق قد ٌعود الى
ثبوتٌة النوع  Fe-EDDHAفً حالته المخلبٌة عند درجة (  )10-4قٌاسا بالنوع  Fe-EDTAالذي تقل
درجة ثباته عند انخفاض درجة تفاعل وسط الزراعة عن (  ( )6النعٌمً  ) 1999 ،فٌقل تراكم المواد
السامة الناتجة ومنع تحوله إلى صورة ؼٌر جاهزة (  Daltonوآخرون  1983 ،؛  Hangarterو
فٌساهم فً زٌادة
 )1991 ،Stasinopoulosفتزداد كمٌة الحدٌد الممتصة من قبل الجزء النباتً ،
فعالٌة االوكسٌن داخل أنسجة النبات من خالل دوره فً تكوٌن انزٌم البٌروكسٌدٌز الضروري للتجذٌر (
 Gasparوآخرون  )1992 ،وان زٌادة عدد الجذور وطولها أدى إلى زٌادة معدل بناء الخالٌا وتطور
األنسجة المختلفة والمدعم بزٌادة امتصاص مكونات الوسط الؽذائً لٌرفع من معدل التمثٌل الؽذائً
داخل النبات  ،فزاد معها معدل بناء األنسجة فٌنعكس اٌجابا فً زٌادة الوزن الرطب والجاؾ .
 -2تأثٌر تركٌز عنصر الحدٌد ونوعه المخلبً فً تطور أنسجة الجذور:
تظهر المقاطع التشرٌحٌة فً الشكل (  ) 2إن لنوع وتركٌز الحدٌد المخلبً تأثٌر واضح فً
التركٌب التشرٌحً األفرع للجذور المتكونة على الفروع المزروعة فً وسط التجذٌر  ،إذ بٌنت
المقاطع التشرٌحٌة ان عدد الحزم الوعائٌة األولٌة للجذور المتكونة على وسط  MSالمجهز بعنصر
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الحدٌد من النوع  Fe-EDTAبتركٌز  5.6ملؽم /لتر بلؽت أربع حزم فً حٌن أدت إضافة النوع Fe-
 EDDHAلنفس التركٌز من عنصر الحدٌد أدى الى زٌادة عدد الحزم الوعائٌة الى خمس حزم (الشكل
 .)2وكذلك أظهرت المقاطع التشرٌحٌة ان إضافة التركٌز المرتفع من عنصر الحدٌد (  22.4ملؽم
/لتر) نوع  Fe-EDTAسبب عدم انتظام الحزم الوعائٌة فً حٌن سبب إضافة النوع Fe-EDDHA
بنفس التركٌز  ،تكون خمسة حزم وعائٌة لكنها اقل انتظاما من تلك التً تكونت فً األوساط التً
احتوت  5.6ملؽم /لتر ولنفس النوع من الحدٌد المخلبً.
كما ٌمكن مالحظة الترسبات البنٌة اللون فً أنسجة الجذر والسٌما فً أنسجة القشرة لمعامالت
التراكٌز العالٌة من عنصر الحدٌد (  22.4ملؽم /لتر) ولكال المركبٌن وقد ٌعود اللون البنً لوجود
فٌنوالت أحادٌة الهٌدروكسٌل  Monophenolsوالتً تحفز تكوٌن إنزٌم أكسدة أندول حامض الخلٌك
 IAAoxidaseمما ٌؤدي الى إعاقة وتثبٌط النمو ( وصفً  ، ) 1995 ،أو ربما تكون ناتجة عن زٌادة
تراكم األمالح والتً تعمل على إعاقة انتقال الماء عبر أوعٌة الخشب وبذلك تنخفض كمٌتها الواصلة
إلى الساق مما ٌؤثر سلبا فً معدل النمو والسٌما النوع  Fe-EDTAوالتً أدت معامالتها إلى تدنً
الوزن الرطب والجاؾ  .إن عنصر الحدٌد من العناصر الهامة والمؤثرة فً اإلكثار الدقٌق والسٌما فً
التجذٌر وان الحدٌد ٌشجع التجذٌر من خالل دوره فً عمل األوكسٌن داخل النبات (  Gasparوآخرون
 (1992 ،وقد اتفقت نتٌجة الدراسة مع  Antonopoulouوآخرون (  )2007الذٌن وجدوا أن الحدٌد
المخلبً نوع  Fe-EDDHAكان أكثر فاعلٌة من النوع  Fe-EDTAفً تحفٌز نشوء وتطور
الجذور ألصل الخوخ  GF677والتً أكدها  Molassiotisوآخرون (  )2003فً تجذٌر أنواع أخرى
من النباتات  .ومما تقدم ٌتضح إن للحدٌد دور مهم فً تطور الحزم الوعائٌة وزٌادة أعدادها وأحجامها
(ألهمٌته فً إنقسام الخالٌا) وقد ذكر  )1977( Esauإمكانٌة تؽٌر عدد الحزم الوعائٌة فً النبات
الواحد لذوات الفلقتٌن  ،وقد توصل عاتً وآخرون ( )2008إلى أن عدد الحزم الوعائٌة للخشب األولً
والتالً وقطر الجذور ،زاد عند تسـمٌد
نباتات البصل بالسماد العضوي بنسبة  ٪ 20من وزن التربة قٌاسا بالنباتات ؼٌر المسمدة .كما توصل
رؤوؾ ( )2008الى إن تعرٌض نبات البزالٌا إلى ظروؾ اإلجهاد الملحً أدى إلى زٌادة قطر أوعٌة
الخشب وظهور ترسبات بنٌة اللون فً قسم من األنسجة الوعائٌة مع عدم انتظام توزٌعها والسٌما فً
الجذور.
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شكل .1تأثٌر تركٌز عنصر الحدٌد(ملغم/لتر  )Feونوعه المخلبً فً تجذٌر األفرع ألصل الخوخ بٌضاوي
بعد مرور  4أسابٌع من الزراعة على وسط  MSبنصف تركٌز األمالح ومضاف الٌه  0.5ملغم /
لتر.IBA

 Fe-EDTAأو Fe-
شكل  .2مقاطع عرضٌة فً الجذر توضح تأثٌر تركٌز عنصر الحدٌد ونوعه المخلبً
 EDDHAفً عدد الحزم الوعائٌة للجذور الناتجة من زراعة أفـرع ألصل الخوخ بٌضاوي بعد مرور  4أسابٌع من
الزراعة فـً وسـط  MSبنصف تركٌز األمالح مضاف إلٌه  0.5ملغم  /لتر  ( IBAقوة التكبٌر .)140 X
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ABSTRACT
This study was conducted to determine the effects of iron chelated Fe –
EDTA or Fe –EDDHA on rooting , four concentrations (5.6 ، 11.2 ، 16.8 and
22.4 mg/l Fe ) from Fe –EDTA or Fe –EDDHA supplemented with ½ MS
media,the results indicated that 5.6 mg/l
Fe –EDDHA gave the significant
increase roots number, length, fresh and dry weight.Root sections showed that
Fe-EDDHA promoted the division and develop-ment of vascular bundles by
increasing the number of proxylem to 5 as compared to Fe-EDTA (4 bundle)
high concentration of Fe (22.4 mg/l) resulted in the formation of zygomorphic
vascular bundle and brown precipitations in the cortex .
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