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دراسة تأثير التقنية المغناطيسية في نسبة وسرعة إنبات بذور هجيني الطماطه
Lycopersiconesculentum Mill
مهند تركً مفتن
د.فالح حسن عٌسى
كلٌة الزراعة/جامعة المثنى

زانا دمحم
مدٌرٌة زراعة السلٌمانٌة

المستخلص:
نفذت الدراسة فً المختبرات التابعة لقسم اإلنتاج النباتً فً كلٌة الزراعة  /جامعة المثنى
فً العام  2013وتضمنت الدراسة تأثٌر التقنٌة المغناطٌسٌة علـــــــى بــذور هجٌنـــً
الطماطة LycopersiconesculentumM.و هما هجٌن  Super Rejinaو هجٌن
 Trascantosومعاملة بذورها بالتقنٌة المغناطٌسٌة بطرق مختلفة تضمنت  :باإلتجاه العمودي
للبذور  ،اإلتجاه األفقً للبذور  ،العمودي واألفقً مجتمعة ً ،التغطٌس بالماء الممغنط لمدة (
30و 60دقٌقة ) ومعاملة المقارنة  .وطبق تصمٌم تام التعشٌة (  ) C.R.Dوبأربعة مكررات
وقورنت المتوسطات وفق أختبارL.S.Dعند مستوى أحتمال . 0.05وٌمكن تلخٌص أهم نتائج
الدراسة كما ٌأتً -:
تفوق الهجٌن  Super Rejinaمعنوٌا ً على الهجٌن  Trascantosفً نسبة وسرعة اإلنبات
وبنسبة زٌادة بلغت (  )%17.06 , 3.17على التوالً  .بٌنما تفوق الهجٌن Trascantosفً
شدة فعالٌة انزٌم البٌروكسٌدٌز على الهجٌن  27.12 ، 28.26 ( Super Rejinaوحدة
امتصاص /غم) على التوالً .
أفضل نسبة إنبات كانت لمعاملة نقع البذور بالماء الممغنط لمدة  60دقٌقة مقارنة ً بمعاملة
المقارنة واللتان بلغتا (  ) % 67.43 ، 95.61على التوالً  .وكانت أوطأ فعالٌة ألنزٌم
البٌروكسٌدٌز فً المعاملهذاتهاوبلغت  21.42وحدة امتصاص/غم .
تفوقت جمٌع معامالت المغنطة للبذور معنوٌا ً على معاملة المقارنة فً سرعة اإلنبات
وأعالها كانت لمعاملة نقع البذوربالماء الممغنط لمدة  60دقٌقة مقارنة ً بمعاملة المقارنة واللتان
بلغتا (ٌ 12.01 ، 9.01وم ) على التوالً .
المقدمة :
تعد الطماطة Lycopersiconesculentum Millمن محاصٌل الخضر الرئٌسة التً
تزرع فً العالم ومنها العراق لقٌمتها الغذائٌة العالٌة و استعماالتها المتنوعة فً الصناعات
 34.2كغم
الغذائٌة .إن معدل ما ٌستهلك الفرد فً العراق سنوٌا ً من الطماطة هو
( .)FAO,1996المساحة المزروعة لهذا المحصول فً العالم بلغت  3167ألف هكتار لسنة
 1997وبمعدل إنتاج  27858كغم .هكتار  , 1-أما فً العراق فقد بلغت المساحة المزروعة
 83.31ألف هكتار و بمعدل إنتاج  12.960طن .هكتار ( 1-الكعبً  )2000 ,إن الزٌادة
السكانٌة المستمرة فً العراق تستوجب التفكٌر جدٌا ً بزٌادة إنتاجٌة المحاصٌل اإلستراتٌجٌة
الغذائٌة ومنها محصول الطماطة من خالل زٌادة تنبٌت بذورها وخصوصا المنخفضة الحٌوٌة
نتٌجة طول فترة خزن البذور والتً تقل بمرور الوقت لذلك ٌتطلب التفكٌر بتقنٌات حدٌثه
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ومن أهم التقنٌات هً استخدام المجاالت المغناطٌسٌه فً زٌادة تشرب البذور بالماء
وبالتالً زٌادة تنبٌتها  ,حٌث أن المجال المغناطٌسً ٌؤثر على زاوٌة ارتباط
الهٌدرروجٌنباألوكسجدٌن فً جزٌئة الماء حٌث تنخفض من  107الى  103وهذا ٌؤدي الى
تكون مجامٌع عنقودٌه تتكون من  7 - 6جزٌئات مقارنة مع  12 - 10جزٌئه بالحالة الطبٌعٌه
وأن المجامٌع الصغٌرة لجزٌئات الماء المتكونه نتٌجة تعرٌضه للمجال المغناطٌسً تقود الى
امتصاص أفضل من قبل النبات ودخول أسرع من خالل الشعٌرات الجذرٌه (  Barefootو
 .)1992 , Reichوأكد ذلك  Colicواخرون (  )1998عندما بٌنوا ان لزوجة الماء المعالج
مغناطٌسٌا قد انخفضت بحوالً %40-30و وعللوا سهولة اختراق الماء المعالج مغناطٌسٌا
لألغشٌهالخلوٌه للنبات وزٌادة نفاذٌتها الى صغر المجامٌع الجزٌئٌه للماء المعالج.
ودراسة األنزٌمات ذات العالقه بالتنبٌت ومنها انزٌم البٌروكسٌدٌز وهً من انزٌمات
األكسدة واألختزال وحٌث ٌعمل على أكسدة المركبات الفٌنولٌه والمركبات العطرٌه الموجودة
بشكل طبٌعً فً النبات (  Deyواخرون  ,)1997 ,وٌتم تخلٌقه فً ساٌتوبالزمالخلٌهوٌنتشر
بشكل واسع فً جدران الخالٌا النباتٌه بالصورة الذائبه أو المرتبطة بشكل أٌونً أو تساهمً
( Moralsواخرون)1997 ,وله دور فً تخلٌق األثٌلٌن وٌشارك فً المراحل النهائٌه لتكوٌن
اللكنٌن (  ,)1978 , Harrisوله أهمٌه فً مقاومة األمراض ومنها العفن الطري والتئام
الجروح والخدوش فً درنات البطاطا (  Lojkowskaو  ,)1992 , Holubowskaاضافة
ألستعماالته لفحص األالٌزا لشتالت البطاطا اتجاه مواد األساس لما ٌمتاز به من سهولة كشفه
وقلة تحضٌرة وتنقٌته وثباته العالً تجاه الخزن (  Skeprittوأخرون  .)1992 ,ووجد أكثر
من  20نظٌر isozymesللبٌروكسٌدٌز الذي ٌعمل عمل منظم النمو  Gove( IAAوHoyle
 ,)1975,وكما ٌستعمل فً المجاالت الطبٌه اذ ٌعمل كأنزٌم مساعد مع انزٌم الكلوكوأوكسٌدٌز
لتقدٌر سكر الكلوكوز فً الدم واألدرار لمرضى السكر( Shtelzerو .)1994 , Braun
فٌهدف البحث الى درا سة تأثٌر طرق التعرض للمجال المغناطٌسً فً زٌادة نسبة وسرعة
التنبٌت واثرها على انزٌم الـ Peroxidase
المواد وطرائق العمل :
نفذت هذه التجربة فً مختبر الدراسات العلٌا فً كلٌة الزراعه ــ جامعة المثنى ،
وأجرٌت عملٌة المغنطة للبذور المستعملة فً الدراسة بأستعمال جهاز مغناطٌسً محلً الصنع
ذي شدة 00كاوسِ .ق ْ
ٌست الشدة المغناطٌسٌة بواسطة جهاز  Gauss meterالمنتج من قبل
شركة  HirstMagneticInstrumentتحت الرقم التسلسلً  . 4977GMفً مختبرات
وزارة العلوم والتكنولوجٌا  .ه ْ
ٌُئت أطباق زجاجٌه حاوٌه على ورق ترشٌح مرطب بماء معقم .
Super
وعولجت بذور هجٌنٌن من الطماطهالمعتمده فً الزراعهالمحمٌه وهما هجٌن
 Rejinaو هجٌن  Trascantosبتعرضهما الى تقنٌة المجال المغناطٌسً و بعدة طرق هً
-:
 -T1معاملة المقارنة ( بذور غٌر معالجة مغناطٌسٌا ً ) .
 -T2معاملـــة البذور مغناطٌسٌا ً باألتجاه العمـــودي للبذور .
 -T3معاملـــة البذور مغناطٌسٌا ً باألتجاه األفقـــــــً للبذور .
 -T4المعاملة المختلطة والتً تتضمن ( األتجاه العمودي  +األتجاه األفقً) .
 -T5معاملة نقع البذور بالماء المعالج مغناطٌسٌا ً لمدة (  30دقٌقه ) .
 -T6معاملة نقع البذور بالماء المعالج مغناطٌسٌا ً لمــــدة (  60دقٌقه ) .
وبهذا ٌصبح مجموع المعامالت (  ) 6معامالت لٌتم زراعتها فٌما بعد باألطباق السالفة الذكر .
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ُرس بذور هجٌنان من الطماطة وبأربعـة مكررات لكل معاملة وفـً كــل مكـــرر(
إذ د َ
بذور ) .
48
وحدة تجرٌبٌه
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هجن

كل وحدة تجرٌبٌة تحوي على ( 12بذرة ) وفق التصمٌم العشوائً الكامل  C.R.Dعند مستوى
أحتمال . %5وقٌست نسبة األنبات وسرعة األنبات
ثم قدرت فعالٌة انزٌم البٌروكسٌدٌز فً البذور الهجٌنه بعد المعاملة بالمجاالت
المغناطٌسٌهلألنبات لها وفقا لما ذكره ( )1985 ,Nezihوكالتالً:
(أ) حضر الحامض الدارىء  Acetate Bufferذو الدالة الهٌدروجٌنٌة(  )5.6 =pHوذلك
بأخذ 90.4مل من خالت الصودٌوم النقٌة ( )NaCOOHالناتجة من اذابة 16.4غم من
خالت الصودٌوم فً لتر ماء مقطر وخلطت مع 9.6مل حامض الخلٌكM ( CH3COOH
 )0.2والمحضر من اضافة 11.5مل من حامض الخلٌك تركٌز  %98فً لتر ماء مقطر.
(ب) هرست 1غم من البادرات لكل معاملة فً 10مل من الحامض الدارىء Acetate
 Blenderداخل انبوبة
 Bufferالمذكور فً الفقرة السابقة فً خالط كهربائً
األختبارالزجاجٌهور ّ
شح لٌمر من نسٌج الشاش الطبً واخذ الراشح.
(ج) حضرت صبغة الـ  Guaicaolمن خالل اذابة 0.5غم من مسحوق الصبغة فً 50مل
كحول اثٌلً بتركٌز  %50واكمل الحجم الى 100مل بالماءالمقطر.
(د) خلط 1مل من محلول بٌروكسٌد الهٌدروجٌن  H2O2بتركٌز  %0.1مع 0.1مل من
راشح عصٌر البادرات مع 1مل من صٌغة الـ  Guaicaolوتم قراءةقٌمة االمتصاص مباشرة
فً جهاز المطٌاف الضوئً (  )Spectro photometerوبطول موجً 420نانومٌتر.
وحسب فعالٌة االنزٌم من خالل تطبٌق المعادلة االتٌة :
الفعالٌة االنزٌمٌة
(وحدة امتصاص /غم نموذج )

قراءة الجهاز
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزن النموذج
ــــــــــــــــــــــــ × الحجم المأخوذ للقراءة
حجم االستخالص

النتائج والمناقشة
تأثير التقنية المغناطيسية في نسبة إنبات البذور ( . ) %
ٌبٌن الجدول ( )1الىإرتقاء الهجن لمستوى المعنوٌة فً النسبة المئوٌة إلنبات البذور ,
حٌث تفوق الهجٌن Super Rejinaمعنوٌا على الهجٌن  Trascantosفبلغا ( , 82.24
 )% 79.71على التوالً أي بنسبة زٌادة بلغت . % 3.17وقد ٌرجع السبب ألختالف السلوك
الوراثً لكال الهجٌنٌن.
ومن الجدول ذاته ٌالحظ تفوق جمٌع معامالت مغنطة البذور فً النسبة المئوٌة إلنبات
البذور على معاملة المقارنة  ،فتفوقت المعاملة  ( T6نقع البذور لمدة  60دقٌقة فً الماء
المعالج مغناطٌسٌا ً ) معنوٌا ً على باقً المعامالت فبلغت (  ) % 95.61لكال الهجٌنٌن و
بزٌادة بلغـت (  ) % 41.79مقارنة ً بمعاملة المقارنة .حٌث أن المغناطٌسٌة زادت من النسبة
المئوٌـــة لتشرب البذور بالمـــاء وبالتالً زادت من نسبة األنبات  ،عالوة ً على قدرة المعالجة
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المغناطٌسٌة فً تشبع الماء باالوكسجٌن والذي ٌلعب دورا هامـــا ً فً االنبــات  .أتفقت هـذه
النتائج مـع  ) 2002 ( Aladjadjiyanوٌتفق مع كل من Bujakو ) . )Frant2009والذٌن
أشاروا الى أن تعرٌض البذور لتقنٌة المعالجة المغناطٌسٌة تزٌد من نسبة اإلنبات.
أما نتائج التداخل الثنائً بٌن الهجن والطرق المختلفة لتقنٌة المعالجة المغناطٌسٌة للبذور
فكان معنوٌا فبلغت أعلى نسبة تنبٌت للهجٌن  Super Rejinaفً معاملة )% 97.32( T6
بٌنما سجلت اقل نسبة تنبٌت للهجٌن  Trascantosفً معاملة المقارنه بلغت (.)% 66.33
جدول (: )1تأثيرتعريض بذور هجن الطماطه للمجال المغناطيسي على النسبة المئويةللتنبيت .

الهجن
المعامالت
66.33
68.54
T1
69.60
76.01
T2
79.09
75.08
T3
79.83
84.41
T4
85.92
92.10
T5
96.90
97.32
T6
79.61
82.24
معدل الهجن
 L.S.Dعند مستوى احتمال  %5للهجن = 1.02
 L.S.Dعند مستوى احتمال  %5للمعاملة = 2.03
 L.S.Dعند مستوى احتمال  %5للتداخل = 4.51

Trascantos

Super Rejina

معدل المعاملة
67.43
72.80
76.08
81.12
88.01
95.61

تأثير التقنية المغناطيسية في سرعة اإلنبات ( بذرة  /يوم ) .
تشٌر نتائج جدول ( ) 2الى ارتقاءالفروقات بٌن الهجن فً سرعة اإلنبات لمستوى المعنوٌه  ،فقد
تفوق هجٌن  Super Rejinaمعنوٌا ً على هجٌن  Trescantosفبلغا ( 11.19 ، 9.28
ٌوم ) على التوالً وبفارق انخفاض بعدد األٌام بلغ  . % 17.06وهذا قد ٌعود الى اإلختالف
الوراثً بٌن الهجن ومدى أستجابتها لتقنٌة المعالجة المغتاطٌسٌة التً تزٌد من تكوٌن الهرمونات
المشجعة للنمو  Growth Promoter Hormoneفً النباتات مما ٌؤدي الى زٌادة نمو
وأنقسام الخالٌا وأستطالتها والتً تنعكس أٌجابا ً على سرعة اإلنبات .وهــــذا ٌتفـــق مــــــع
( ) Takachinko, 1997الذي أشار الى اختالف بذور النباتات فً االستجابة للمعالجة
المغناطٌسٌة لذلك تختلف فً سرعة االنبات.
ومن الجدول ذاته ٌظهر فروقات معنوٌة فً سرعة اإلنبات بٌن المعامالت المختلفة  .فتفوقت
 60دقٌقة ) معنوٌا ً على بقٌة
المعاملــة  ( T6نقع البذور بالماء المعالج مغناطٌسٌا ً لمدة
المعامالت والتً لم تختلف معنوٌا ً عن المعاملة  ( T5نقع البذور بالماء المعالج مغناطٌسٌا ً
لمدة  30دقٌقة ) فبلغتا سرعــــة اإلنبـات فٌهما ( ٌ 9.46 ، 9.01وم ) بٌنما بلغت معاملة
المقارنة ٌ 12.01 ( T1وم )  .وقد ٌعزى سبب ذلك الى تأثٌر تقنٌة المعالجة المغناطٌسٌة التً
أدت الى تنشٌط حٌوٌة البذور من خالل زٌادة طاقتها نتٌجة ً لسرعة دخول الماء المعرض
للمجال لمغناطٌسً الى داخل البذور لقلة لزوجته وبالتالً زادت سرعة إنبات البذورمما أنعكس
على تطور البادرات مع زٌادة فـً فعالٌـة بناء البروتٌن  .وهـــذا أتفـــــق مع كل من (
المعاضٌدي  ) 2006 ،و (  ) Selim, 2008الذٌن حصلوا على نتائج إٌجابٌه عند نقع البذور
بالماء المعالج مغناطٌسٌا ً إذ أدى تعرٌض البذور الى تقنٌة المعالجة المغناطٌسٌة الى زٌادة
معدل سرعة اإلنبات .
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ومن الجدول ذاته ٌستدل الى وجود فروقات معنوٌة للتداخل بٌن الهجن ومعامالت
المعالجة المغناطٌسٌة للبذور فً سرعة اإلنبات فبلغت أقل قٌمة لسرعة اإلنبات ٌ 8.1وم لبذور
هجٌن  Super Rejinaفً المعاملة  ( T6نقع البذور بالماء المعالج مغناطٌسٌا ً لمدة 60
دقٌقة ) و أطول مدة لسرعة اإلنبات بلغت(ٌ 12.6وم) لبذور هجٌن  Trascantosفً معاملة
المقارنة  ( T1بذور غٌر معالجة مغناطٌسٌا ً ) ٌ.رجع ذلك الى دور المعالجة المغناطٌسٌة
للبذور فً زٌادة نفاذٌة االغشٌة الخلوٌة للماء بصورة اكبر وحصول امتصاص افضل للبذور
وبالتالً زٌادة سرعــــــة االنبــــات  .وهذا ٌتفق مع ماوجده( . ) Capistrano, 1996
التأثٌر فً فعالٌة انزٌم البٌروكسٌدٌز(وحدة امتصاص/غم ) للبادرات الناتجة من من التعرض
للمجال المغناطٌسً للبذور
 )3الى وجود فروق معنوٌة بٌن هجن الطمامه فً الفعالٌة
تشٌر نتائج الجدول (
 Trascantosعلى الهجٌن Super
تفوق الهجٌن
األنزٌمٌه ألنزٌم البٌروكسٌدٌز  ,فقد ّ
 Rejinaمعنوٌا ً فً متوسط فعالٌة انزٌم البٌروكسٌدٌز (  27.12 ، 28.26وحدة امتصاص
/غم) على التوالً وهذا حاصل من األختالفات فً الجٌنات المسؤولة عن هذه الفعالٌة لالنزٌم
المذكور ﺁنفا( .) 2012 , Issa
وٌتضح من الجدول ذاته وجود تباٌنات معنوٌة بٌن معامالت المغنطه فً فعالٌة انزٌم
البٌروكسٌدٌز ,فكانت اعلى فعالٌة لالنزٌم( 30.55وحدة امتصاص/غم) فً معاملة  , T2بٌنما
كانت اقل فعالٌة لالنزٌم(  21.42وحدة امتصاص/غم) فً معاملة  T6المنخفضة معنوٌا ً عن
 )1988فً زٌادة شدة فعالٌة انزٌم
باقً المعامالت .وهذا ٌتفق مع ماذكره (أوراسمث ,
البٌروكسٌدٌز عند المستوٌات المتوسطة للتنبٌت وتنخفض عند المستوٌات العالٌة للتنبٌت .
وتظهر نتائج التداخل الثنائً بٌن الهجن ومعامالت المغنطة تأثٌر معنوي لهذه الصفة ,
فكان اعلى معدل لفعالٌة انزٌم البٌروكسٌدٌز(  31.80وحدة امتصاص/غم) فً معاملة المقارنة
T1للهجٌن ,Transcantosفً حٌن كانت اقل فعالٌة النزٌمالبٌروكسٌدٌز )  20.15وحدة
امتصاص  /غم ) فً معاملة  T6للهجٌن ذاته .
جدول (: )2تأثيرتعريض بذور هجن الطماطه للمجال المغناطيسي على سرعة التنبيت باأليام.
الهجن

Super Rejina

Trascantos

معدل المعامله

المعامالت
T1

11.46

12.60

12.01

T2

9.60

11.42

10.51

T3

9.93

10.29

10.11

T4

8.41

12.21

10.31

T5

8.20

10.72

9.46

T6

8.10

9.92

9.01

معدل الهجن

9.28

11.19

 L.S.Dعند مستوى احتمال  %5للهجن = 0.92
 L.S.Dعند مستوى احتمال  %5للمعاملة = 1.18
 L.S.Dعند مستوى احتمال  %5للتداخل = 3.07
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تأثيرتعريض بذور هجن الطماطه للمجال المغناطيسي على فعالية: )3( جدول
. )غم/انزيم البيروكسيديز(وحدة امتصاص
معدل المعامله

Trascantos

Super Rejina

الهجن
المعامالت

30.47

31.80

29.14

T1

30.55

30.11

30.99

T2

30.55

31.09

30.01

T3

27.74

29.89

25.59

T4

25.42

26.52

24.32

T5

21.42

20.15

22.70

T6

28.26

27.12

معدل الهجن

0.83 =  للهجن%5  عند مستوى احتمالL.S.D
1.75 =  للمعاملة%5  عند مستوى احتمالL.S.D
3.04 = للتداخل%5  عند مستوى احتمالL.S.D
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The effect of Seeds magnetic on germination and Peroxidase
activity of two cultivars of tomato(Lycopersiconesculentum
Mill)
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Abstract.
This study conducted at labrotories of Agricultural of Plant
Production . The experiment included studding of the effect of
magnetic technique on the seeds of two tomato hybrids
Lycopersiconesculentum M. the study included treating the seeds
of Super Rejina and Trascantos hybrids with magnetic technology
at different ways: Vertical way for seeds and horizontal way , and
Both vertical and horizontal ways and sooking seeds in
magnetized water for ( 30 and 60 min.) and to control
treatment.Completly Randomized Design ( C.R.D.) were used with
four replicates and means were compared according to L.S.D. test
at the level 0.05 .
The important were results summarized as follows:
Super Rejina hybrid was significantly increase on Percent of
germination and velocity of seeds germination , (3.17, 17.06%)
respectively .
Trascantos hybrid was significantly increase the activity of
peroxidase enzyme as compared with Super Rejina hybrid which
reached (28.26 , 27.12) respectively .
The best germination rate was soaking seeds with magnetized
water for 60 min. as compared with control treatment which
reached (95.61 , 67.43%) respectively.
All magnetized seeds treatments were significantly increase
as compared with control treatment in Velocity of seeds
germination and the highest one was the soaking seeds with
magnetized water for ( 60 min.) as compared with control
treatment (9.01for 12.01 days) respectively .
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