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استجابة بعض الخصائص اإلنتاجية والنوعية لدى هجين الذرة السكرية ( Zea mays
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الممخص
ُنفذ البحث في قرية الفاخورة التابعة لمحافظة الالذقية خالل العام  2018بزراعة حبوب ىجين الذرة
السكرية ( )Zea mays var. saccharataغولدين سويت ( )Golden Sweet Hybridفي قطع
تجريبية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( )RCBDوبثالثة مكررات ،بيدف دراسة تأثير رش
المجموع الخضري بالماء األوكسجيني  10( H2O2و 20ميمي مول) ،وباألحماض األمينية ( 5و10

غ/ل) أو بالماء األوكسجيني  H2O2واألحماض األمينية معاً في بعض خصائص النمو والخصائص
اإلنتاجية والنوعية لدى ىجين الذرة السكرية .أدت معامالت الرش بالماء األوكسجيني H2O2

اء بمفردىا أم معاً ،لتأثيرات إيجابية في مجمل
وباألحماض األمينية ،خصوصاً عند التركيز  10غ/ل ،سو ً
خصائص النمو (المورفولوجية والفيزيولوجية) واإلنتاجية (غمة العرانيس الطازجة) والنوعية (محتوى حبوب
العرانيس الطازجة من البروتينات الكمية والسكريات الذوابة ( ))%لدى ىجين الذرة السكرية غولدين

سويت .وىكذا يمكن االقتراح برش ىذه المركبات ،بمفردىا أو سويةً ،وبتراكيز تتراوح بين ( 20-10ميمي

مول لمماء األوكسجيني  H2O2و 10-5غ/ل لألحماض األمينية) نظ اًر لدورىا الممموس في تحفيز نمو

نباتات الذرة السكرية (غولدين سويت) ،وزيادة غمتيا من العرانيس الطازجة وتحسين محتوى الحبوب من

البروتينات والسكريات الذوابة.
المقدمة:

الكممات المفتاحية :الذرة السكرية ،الماء األوكسجيني ،األحماض األمينية ،اإلنتاجية.

الذرة السكرية ( )Zea mays var. saccharataأو الذرة الحموة ( )sweet cornنبات عشبي حولي ُيصنف ضمن الفصيمة النجيمية
 ،Poaceaeوتُسمى أيضاً بذرة السكر ( )sugar cornنظ اًر ألن حبوب ىذا الصنف الذي يتبع نوع الذرة الصفراء ُ maysيراكم كميات

من السكر في طبقة االندوسبرم أكبر بثالثة أضعاف مقارنةً بتمك الموجودة في حبوب الذرة الصفراء النشوية ( Doehlert et al.,

.)1993

تُزرع الذرة السكرية لغرض االستيالك الطازج ،إذ تمتاز حبوبيا بمظيرىا الشفاف وتحوي نسبة من السكريات بشكل أميموديكسترين ما

يكسبيا طعماً لذيذاً ،ومذاقاً سكرياً مقارنةً بغيرىا من أصناف الذرة الصفراء األخرى ( .)Oktem, 2008وفضالً عن أىميتيا كغذاء
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طازج لإلنسان ،يمكن أن ُيستخمص من حبوبيا النشاء الذي يشتق منو مركبات عديدة كالديكسترينات وسكر الذرة والنشاء المؤكسد
والمجمتن الذي ُيستخدم أيضاً في تحضير الحبوب الدوائية ،كما ويعطي تحت تأثير اإلماىة الحامضية سكر الغموكوز الذي يمكن
تحويمو إلى سكر السوربيتول ومن ثم فيتامين ( Cعبد الحميد و ديب.)2003 ،

تُعد الذرة السكرية من النباتات رباعية الكربون  ،C4وتمتاز مقارنةً بغيرىا من المحاصيل النجيمية األخرى بكفاءة تمثيل ضوئي نشطة
وبقدرة عالية عمى ادخار المادة الجافة واعطاء كتمة حيوية كبيرة ،مما يتطمب تزويدىا بكافة احتياجاتيا البيئية وبشكل رئيس االحتياجات
الغذائية ،وىذا ُيعتبر معيا اًر لمحصول عمى غمة ُمجدية (.)Simon and Balabbo, 2015
برز في السنوات األخيرة أىمية االعتماد عمى مخصبات النبات العضوية  ،Bio-stimulantsومىها األحماض األميىيت ،وظزاً لدورىا
كمنظمات نمو آمنة وكمصدر طبيعي نظيف لتقميل مصادر التموث في الزراعة ،فضالً عن دورىا في زيادة الغمة الحبية لدى نبات
الذرة .)Ebrahimi et al., 2014( Zea mays L.

تُعد األحماض األمينية الشكل الرئيس الناتج عن األزوت العضوي ،تنتقل بسيولة ضمن النسغ الناقص والكامل إلى كافة أجزاء النبات
ليتم استقالبيا مباشرةً أو تُستخدم لتصنيع البروتينات وتخزينيا في االنسجة اليدف (.)Miranda et al., 2001
إن األحماض االمينية ،كمنشط عضوي  ،تؤثر بشكل سريع عمى النشاط اإلنزيمي في النبات ،األمر الذي يقود آلثار إيجابية عمى نمو

النبات وانتاجيتو وتقميل الضرر الناجم عن تأثير اإلجيادات البيئية والحيوية (.)Azimi et al., 2013
أشارت دراسات سابقة بأن المعاممة باألحماض األمينية حسنت من مؤشرات النمو النباتي وبالتالي اإلنتاجية والنوعية لدى العديد من

نباتات المحاصيل ومنيا :فول الصويا ( ،)Saeed et al., 2005والفول العادي ( ،)El-Ghamry et al., 2009والفريز (Abo-
 ،)Sedera et al., 2010والثوم ( )Shalaby and El-Ramady, 2014والذرة السكرية (.)Ragheb, 2016
أوضحت نتائج ( ،Cao et al., (2010في ىذا المجال ،أنو باإلضافة لدور البولي أمينات (البيوتريسين ،السبيرميدين والسبيرمين) في
زيادة تحمل نبات الذرة السكرية  Zea mays L.لإلجيادات البيئية ،فإن ىناك ارتباط قوي بين تراكم البولي امينات وتغير العديد من

الصفات الفيزيولوجية ،البيولوجية والنوعية خالل تطور حبوب الذرة السكرية؛ كالنسبة المئوية لإلنبات ،وقوة اإلنبات ،وحجم الحبوب،

والوزن الرطب والجاف لمحبوب ،ومحتوى الحبوب اإلجمالي من البروتينات والسكريات الذوابة.
أما من حيث تأثير العوامل الخارجية المحيطة بالنبات عمى محتواه من السكريات الذوابة ،فقد أشارت عدة أبحاث سابقة بأن التأقمم
لمعديد من اإلجيادات البيئية ُ abiotic stressيفعل العديد من مسارات االستجابة التي تقود بدورىا لزيادة المحتوى من السكريات الذوابة
في النبات ( Strand et al., 1999؛  Gao et al., 1998؛  .)Carvajal et al., 2000أدت المعاممة بتراكيز مختمفة من الماء
األوكسجيني  H2O2لزيادة نشاط إنزيم سكروز فوسفات سنتاز ( )SPSوبالتالي تراكم أكبر لمسكريات الذوابة في بادرات األرز تحت
ظروف اإلجياد البيئي الممحي والحراري (.)Uchida et al., 2002
وجد ( Ozaki et al., (2009في تجربة حول معاممة الشمام بتراكيز متدرجة من الماء األوكسجيني ( 50-5ميمي مول) ،إلى أن
المعاممة اليومية بالماء األوكسجيني ( 20ميمي مول األكثر تأثي اًر) بمعدل  300ميمي (سقاية لمتربة في كل اصيص) ولمدة  3اسابيع،

بدءاً من تشكل الثمار وقبل الحصاد بحوالي الشيرين ،أدت لزيادة المحتوى من سكريات الجموكوز والفركتوز والسكروز باإلضافة إلى
النشاء في أوراقو وثماره.

أظيرت نتائج ( Guzel and Terzi, (2013في تجربة حول تأثير المعاممة بالماء األوكسجيني  H2O2في تحمل نبات الذرة الصفراء
 Zea mays L.لإلجياد المتسبب عن التراكيز العالية من النحاس ،أن الماء األوكسجيني سبب زيادة في النمو ،ومحتوى المائي،

وتراكيز العناصر المعدنية ،والمحتوى الكمي من البروتينات والسكريات الذوابة في أوراق النبات.
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نظ اًر لمزيادة الكبيرة في الطمب عمى استيالك حبوب المحاصيل الحقمية وخاصةً تمك المستيمكة طازجاً ،كالذرة السكرية ،والمترافقة مع

تدني في بعض الخصائص اإلنتاجية والنوعية ليذه المحاصيل ،اضطر المزارعين لمواكبة ىذا الطمب المتزايد إلى زيادة الكميات

المستخدمة من المخصبات المعدنية وبطريقة غير مرشدة ،األمر الذي أدى لزيادة تكاليف اإلنتاج فضالً عن اآلثار السمبية المترتبة عمى

نوعية المنتج ومدى صحة استيالكو .وىذا يبرر ضرورة استخدام المخصبات العضوية ،كاألحماض األمينية؛ نظ اًر لدورىا كمنظمات

نمو طبيعية ذي مصدر عضوي ،فضالً عن أىمية البحث عن دور لمماء األوكسجيني؛ كمنبو لمسارات االستجابة في النبات ،في
تحسين نمو وتطور نبات الذرة السكرية والحصول عمى انتاجية عالية ونوعية جيدة من الحبوب.

ييدف ىذا البحث إلى د راسة نمو وتطور نبات الذرة السكرية تحت تأثير معامالت الرش عمى المجموع الخضري باألحماض األمينية
والماء األوكسجيني.
مواد البحث وطرائقه:

ُنفذت التجربة في قرية الفاخورة التابعة لناحية القرداحة ضمن محافظة الالذقية ،والتي ترتفع عن سطح البحر حوالي  300م ،في الفترة
الممتدة من بداية شير نيسان وحتى أواخر شير تموز من العام  ،2018كما وأُجريت التحاليل الكيميائية في مخابر كمية الزراعة-

جامعة تشرين .اُستخدمت في الزراعة حبوب الذرة السكرية (غولدن سويت)  ،Corn Golden Sweet F1وىو ىجين مستورد،
تايالندي المنشأ من انتاج عام  2017وتم الحصول عميو من شركة التنمية الزراعية.

تميزت تربة الموقع المراد زراعتو بأنيا طينية ،مائمة لمقموية ،ذات محتوى جيد من اآلزوت والفوسفور والبوتاس والمادة العضوية ،كما
أنيا غنية بكربونات الكالسيوم  ،CaCo3 %الجدول (.)1
انجذول  .1انرحهُم انفُشَائٍ وانكًُُائٍ نرزتح يىقغ انشراػح
يهؾ/كؾ ذزتح جافح

انرحهُم انًُكاَُكٍ %

انًحرىي انكهٍ %

EC

طٍُ

طهد

ريم

N

P2O5

K2O

O.M.

CaCo3

mmhos/cm

94

32

32

8

28

185

20.3

49

.0.0

PH

انظؼح انرثادنُح
يُهٍ يكافئ100/ؽ ذزتح

.0.2

4209

تم تجييز األرض لمزراعة بإجراء فالحة عميقة لمتربة في الخريف ،تمتيا حراثة سطحية مع تسوية سطح التربة ،كما وتم إضافة كميات
السماد األساسية وفقاً لمتطمبات التسميد الالزمة لمنبات ومحتوى التربة وبما يحقق معدالت التسميد الموصى بيا من قبل و ازرة الزراعة

واإلصالح الزراعي 3 :متر مكعب/دونم سماد بمدي متخمر 12 ،كغ/دونم آزوت ( )Nعمى شكل يوريا  17 ،% 46كغ/دونم فوسفور
( )Pعمى شكل سوبر فوسفات ثالثي  .% 46أُجريت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاممة ( ،)RCBDوبثالثة مكررات لكل

معاممة ،بمغت مساحة القطعة التجريبية الواحدة ( )2.8×3م 2مع ترك  1م ممر لمخدمة بين كل قطعة وأخرى ،حيث قُسمت كل قطعة
تجريبية إلى  4خطوط وتمت عممية الزراعة بمعدل  10نباتات عمى الخط الواحد وبمسافة زراعية  70سم بين الخطوط و 30سم بين
النباتات عمى الخط الواحد ،وبالتالي يكون عدد النباتات الموجودة  40نبات/قطعة أي ما يعادل كثافة زراعية حوالي  4762نبات/دونم.

تمت عمميات الخدمة الزراعية من ترقيع وعزيق ومكافحة وري حسب الطرق العممية الشائعة والمتبعة.

تم معاممة النباتات رشاً عمى المجموع الخضري قبل اإلزىار وبعد العقد بتراكيز من الماء األوكسجيني EKA, ( )% 35( H2O2

 )KEMI, Swedenواألحماض األمينية  Green Up Amino 8% NH3بمعدل رشة كل اسبوعين وذلك كما يمي:
*  :HP0AM0الشاىد ،لم تُعامل البادرات بالماء األوكسجيني أو باألحماض األمينية وتم رشيا بالماء فقط.
* ُ :HP10رشت النباتات بالماء األوكسجيني بتركيز  10ميمي مول.
* ُ :HP20رشت النباتات بالماء األوكسجيني بتركيز  20ميمي مول.
* ُ :AM5رشت النباتات باألحماض األمينية بتركيز  5غ/ل.
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* ُ :AM10رشت النباتات باألحماض األمينية بتركيز  10غ/ل.
*  :AM5HP10تم رش النباتات بالماء األوكسجيني ( 10ميمي مول) وباألحماض األمينية ( 5غ/ل).
*  :AM5HP20تم رش النباتات بالماء األوكسجيني ( 20ميمي مول) وباألحماض األمينية ( 5غ/ل).
*  :AM10HP10تم رش النباتات بالماء األوكسجيني ( 10ميمي مول) وباألحماض األمينية ( 10غ/ل).
*  :AM10HP20تم رش النباتات بالماء األوكسجيني ( 20ميمي مول) وباألحماض األمينية ( 10غ/ل).

تم تحديد  5نباتات عشوائياً من الخطين األوسطين لكل قطعة تجريبية من أجل قراءات ارتفاع النبات والمؤشرات الفيزيولوجية
والبيوكيميائية.

 -1ارتفاع النبات ( Plant Heightسم/نبات) :وذلك بقياس ارتفاع النبات (سم) بدءاً من مستوى سطح التربة حتى العقدة الحاممة
لمنورة المذكرة بعد  60يوماً من الزراعة.

 -2المؤشرات الفيزيولوجية:


المساحة الورقية ( Leaf Areaسم :)2تم قياس المساحة الورقية لمورقة الوسطى في النبات باستخدام المعادلة التالية:

مساحة الورقة المفردة (سم =)2طول الورقة (سم) × أقصى عرض لمورقة (سم) × 0.75
حيث  :0.75ثابت تصحيح مساحة الورقة لمذرة الصفراء (.)El-Sahookie, 1985



مساحة المسطح الورقي الكمي لمنبات ( Plant Leaf Areaسم :)2تم قياس مساحة المسطح الورقي لمنبات من المعادلة
التالية:

2

( PLAسم /نبات) = مجموع مساحة جميع أوراق النبات.


دليل المساحة الورقية  :Leaf Area Indexتم حساب دليل المساحة الورقية بعد معرفة مساحة المسطح الورقي الكمي
والمساحة التي يشغميا النبات عمى التربة وفقاً لمعادلة الباحث (:)Williams, 1946

2

 =LAIالمساحة الورقية لمنبات (سم/)2المساحة التي يشغميا النبات من األرض (سم )



معدل التمثيل الضوئي الصافي ( Net Photosynthesis Rateممغ/سم/2يوم) :تم استخدام  10نباتات لقياس ىذا المؤشر
تم اختيارىا بشكل عشوائي من الخطين األوسطين ،حيث أخذت قياسات المساحة الورقية ( )L1واألوزان الجافة ()W1
لخمس نباتات عند مرحمة طرد النورة المذكرة ( L1و ،)W1ولخمس نباتات أخريين عند جمع العرانيس ( L2و )W2لُيحسب

معدل التمثيل الضوئي من المعادلة التالية (:)Williams, 1946
()
)
(
()
)

(

 :NPRصافي إنتاج التمثيل الضوئي (ممغ/سم/2يوم) L2 ،و :L1مساحة األوراق (سم )2في بداية ونياية فترة القياس عمى الترتيب،
 W2و :W1وزن النبات الجاف (ممغ) في بداية ونياية فترة القياس عمى الترتيب T2 ،و :T1عدد األيام بين المرحمتين.


معدل نمو المحصول ( Crop Growth Rateغ/م/2يوم) وفقاً لمباحث (:)Watson, 1956
(
)
(
)

 W2و : W1متىطط وسن الىباث الجاف (غ) لخمض وباتاث في بذايت فتزة القياص (عىذ طزد الىىرة المذكزة) ،ولخمض وباتاث أخزييه
عىذ وهايت فتزة القياص على التزتيب (عىذ جمع العزاويض) : ،مظاحت األرض المشروعت T2 ،و :T1عذد األيام بيه المزحلتيه0
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 -3المؤشرات البيوكيميائية :أُخذت عينات ورقية من النباتات التي تم تحديدىا مسبقاً بعد  60يوماً من الزراعة لقياس المؤشرات
البيوكيميائية التالية:

 المحتوى من الكموروفيل والكاروتينات ( Chlorophyll and Carotenoids Contentsميكروغرام/غ وزن رطب) :وذلك
بسحق عينات معروفة الوزن ( 100ممغ) من أوراق الذرة السكرية الخضراء في األسيتون النقي ومن ثم قياس االمتصاص
الضوئي لممستخمص باستخدام جياز السبيكتروفوتومتر عمى أطوال الموجات  645 ،470و 662نانومتر ثم تم حساب

المحتوى من الكموروفيل والكاروتينات من المعادالت التالية وفقاً لطريقة الباحث :(1987) Lichtenthaler
Chl a (µg mL ) = 11.24 DO662 – 2.04 DO645
Chl b (µg mL−1) = 20.13 DO645 – 4.19 DO662
Chl (µg mL−1) = Chl a + Chl b
Car (µg mL−1) = (1000 DO470 – 1.90 Chl a – 63.14 Chl b) / 214
−1

ومن ثم تم تقدير المحتوى الكمي من الصبغات بالنسبة إلى الوزن الطري لألوراق (ميكروغرام/غ وزن رطب).
 -4المؤشرات اإلنتاجية :تم اختيار  5نباتات عشوائياً من الخطين األوسطين لكل قطعة تجريبية لقياس الصفات التالية:
 عدد العرانيس عمى النبات (عرنوس/نبات)

 عدد الصفوف في العرنوس (صف/عرنوس) :وذلك باختيار  5عرانيس بشكل عشوائي من الخمس نباتات التي تم اختيارىا
ومن ثم عد الصفوف فيو.
 عدد الحبوب في الصف (حبة/صف) :وذلك باختيار صف متوسط الطول ومن ثم عد الحبوب فيو.

 وزن العرانيس الخضراء :وذلك بوزن كل عرنوس كامل مع القشور ،ومن ثم وزن العرانيس بعد تقشيرىا من أجل حساب نسبة
التصافي .%
 نسبة التصافي [ =%محصول العرانيس الخضراء المقشورة (كغ/دونم) /محصول العرانيس الخضراء الكاممة (كغ/دونم)] ×
100

 -5المؤشرات النوعية :أُخذت عينات من العرانيس التي تم اختيارىم سابقاً عند دراسة المؤشرات اإلنتاجية وذلك لتحديد المؤشرات
النوعية التالية:


محتوى الحبوب من السكريات الذوابة  :%تم تحميل محتوى حبوب الذرة السكرية من السكريات الذوابة وفقاً لطريقة

( .)Dubois et al.,1956حيث تم سحق  100ممغ من حبوب الذرة السكرية الطازجة في  4مل من اإليثانول 80
 ،%ثم وضعت األنابيب في حمام مائي ساخن ° 80مئوية لمدة  10دقائق حتى يجف المستخمص الكحولي .ثم

إضافة الفينول  % 5وحمض الكبريت المركز ( ،% 96ك= )1.86إلى المزيج فينتج لون أصفر بني .تم قياس
االمتصاص الضوئي عمى طول موجة  490نانومتر باستخدام جياز  Spectrophotometerومن ثم تقدير نسبة
السكريات في العينات باالعتماد عمى منحى قياسي لمغموكوز النقي.


محتوى الحبوب من البروتينات  :%تم تحميل محتوى حبوب الذرة السكرية من البروتينات باستخدام طريقة

( .)Gornall et al., 1949حيث تم سحق  100ممغ من حبوب الذرة الصفراء السكرية الطازجة في  1مل من

محمول بوفر منظم فوسفات ( 0.1مولر) ( .)pH= 7.6تم اضافة  5مل من محمول بايروت ( CuSO4.5H2O؛
 KI؛  )Sodium and Potassium Tartrateإلى المزيج ،ومن ثم قياس االمتصاص الضوئي عمى طول موجة
 540نانومتر باستخدام جياز  Spectrophotometerليتم تقدير نسبة البروتينات في العينات باالعتماد عمى
منحنى معياري وذلك باستخدام  BSAالبومين سيروم العجول (.)Bovine Serum Albumin
Kassem Al-Shar et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 232-248 August 2020

قاسم الشر وآخرون – المجلة السورية للبحوث الزراعية  248-232 :)4(7آب/أغسطس 2020

تم إجراء تحميل التباين لمبيانات عبر البرنامج  R statistical softwareباستخدام االختبار  ANOVA-Tukeyوتم ُعرض

النتائج بشكل متوسطات مضافاً ليا الخطأ المعياري ( )means ± SEوالفروقات ذات المعنوية عند مستوى االحتمالية .P<0.05

النتائج والمناقشة:

 -1تأثير المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية في ارتفاع النبات (سم) ،ومساحة المسطح الورقي الكمي (سم )2ودليل
المساحة الورقية (:)LAI

تُشير معطيات (الشكل  )A 1لوجود فروق معنوية ( )P<0.05في ارتفاع نباتات الذرة السكرية والتي تم معاممتيا رشاً بالماء
األوكسجيني مقارنةً بالشاىد ،حيث بمغ ارتفاع النبات  158و 163سم عند المعامالت  HP10و HP20عمى التوالي بالمقارنة مع ارتفاع
النباتات  100سم عند معاممة الشاىد  .HP0AM0أدت المعاممة رشاً باألحماض األمينية لزيادة معنوية ( )P<0.05في ارتفاع النبات،
حيث كانت ىذه الزيادة ممحوظة بشكل أكبر عند التركيز  10غ/ل ( 172سم) مقارنةً بالتركيز  5غ/ل ( 120سم) والشاىد .كما وزادت

المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً من ارتفاع النبات بشكل معنوي ( )P<0.05وكانت ىذه الزيادة أكثر معنوية عند

المعاممتين  179( AM5HP10سم) و 193( AM10HP10سم) مقارنةً ببقية المعامالت والشاىد.

تُشير النتائج (الشكل  )B 0إلى زيادة معنوية ( )P<0.05في مساحة المسطح الورقي الكمي لمنباتات التي تم معاممتيا بالماء
األوكسجيني وبشكل أكثر وضوحاً عند التركيز  10ميمي مول ،حيث بمغت مساحة المسطح الورقي الكمي ( 8104و 6655سم )2عند
المعامالت  HP10و HP20عمى التوالي وذلك بالمقارنة مع مساحة المسطح الورقي الكمي ( 5268سم )2لنباتات الشاىد عند نفس
المعامالت .ىذا وأدى رش النباتات باألحماض األمينية لزيادة معنوية ( )P<0.05في مساحة المسطح الورقي الكمي لمنباتات عند

المعاممة  AM10بالمقارنة مع المعاممة  AM5والشاىد .كما وزادت المعاممة رشاً بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً من

مساحة المسطح الورقي الكمي لمنبات وبشكل أكثر وضوحاً عند المعاممتين  9997( AM5HP10سم )2و 10342( AM10HP10سم)2

مقارنةً بقية المعامالت والشاىد.

ُنالحظ من الشكل ( )C 0وجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة من حيث دليل المساحة الورقية لمنبات .ازدادت
قيمة دليل المساحة الورقية لنباتات الذرة السكرية بشكل معنوي ( )P<0.05عند رشيا بالماء األوكسجيني وبشكل أكثر وضوحاً عند

التركيز  10ميمي مول مقارنةً بالشاىد .أدت معامالت الرش باألحماض األمينية ( AM5و )AM10لزيادة معنوية ( )P<0.05في قيمة
دليل المساحة الورقية مقارنةً بالشاىد .أظيرت النتائج زيادة معنوية ( )P<0.05في صفة دليل المساحة الورقية عند المعاممة رشاً بالماء

األوكسجيني واألحماض األمينية معاً ،وكانت ىذه الزيادة ممحوظة بشكل أكبر عند المعاممتين  AM5HP10و  ،AM10HP10حيث
بمغت قيمة دليل المساحة الورقية  4.7و 4.9عمى التوالي مقارنةً بالشاىد (.)2.5

يمكن أن ُيفسر ىذا التأثير اإليجابي لممعاممة رشاً عمى المجموع الخضري بالماء األوكسجيني في نمو وتطور نباتات الذرة السكرية
والذي لوحظ في صفة ارتفاع النبات ،ومساحة المسطح الورقي لمنبات ودليل المساحة الورقية ،لمدور الذي يمعبو الماء األوكسجيني
 H2O2عند تواجده بتركيز منخفض ضمن الخاليا النباتية ،حيث ُيساىم ،وبشكل محفز ،عبر التحكم في افراز العديد من اليرمونات
النباتية كاألوكسينات واحماض الجبريمميك والجاسمونيك واألبسيسيك ،والتي تمعب دو اًر ىاماً في تنظيم مجموعة واسعة من العمميات
الحيوية النباتية كانقسام الخاليا النباتية واستطالتيا ،والتشكل والتمايز الخموي ( Dat et al., 2000؛  Foreman et al., 2003؛

 Tsukagoshi et al., 2010؛  .)Bhattacharjee, 2012ونظ اًر ألىمية األحماض األمينية كمنشط عضوي ،حيث يمكن أن تُمتص
وتنتقل بسرعة داخل أجزاء النبات المختمفة لما ليا من تأثير مباشر عمى النشاط اإلنزيمي بالنبات ،فضالً عن دخوليا في تركيب

واصطناع ىرمونات النمو ،ما يفسر ىذا التأثير اإليجابي الممموس لمرش باألحماض األمينية عند التركيزين  5و 10غ/ل عمى بعض

صفات النمو التي تم قياسيا .أشار أبو ضاحي واليونس ( ،)1998في ىذا السياق ،إلى أن رش األحماض األمينية عمى المجموع
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الخضري لمنبات ُيحسن من قدرة الخمية النباتية عمى سحب الماء والمغذيات الذائبة من وسط النمو ومن ثم زيادة النمو الخضري،
ويساىم ايضاً في طول فترة االنقسامات الخموية وعددىا ،فضالً عن نمو الخاليا المنقسمة وتطورىا .كما وبينت دراسات عديدة أن رش
ُ

النباتات بالمخصبات العضوية التي تحتوي في تركيبيا عمى األحماض األمينية أدى إلى تسريع نموىا وزيادة مسطحيا الورقي ومحتوى

األوراق من الكموروفيل ،عالوةً عن زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو ( McCarthy et al., 1990؛  Lozek and Fecenko, 1996؛
 .)Neri et al., 2002وىكذا ،فمن المنطقي أن الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً يقود لتحسين خصائص ومؤشرات
النمو لدى نباتات الذرة السكرية ،والذي تمت مالحظتو بشكل واضح وممموس عند المعاممتين  AM5HP10و AM10HP10وبدرجة أقل
عند المعاممتين  AM5HP20و.AM10HP20

انشكم  .1ارذفاع انُثاخ (طىَ/ثاخ) ( ،)Aيظاحح انًظطح انىرقٍ انكهٍ (طىَ/2ثاخ) ( )Bودنُم انًظاحح انىرقُح ( )Cفٍ هجٍُ انذرج انظكزَح ( Zea mays
 )var. saccharataؿىنذٌ طىَد ( ، )Golden Sweet Hybridنذي َثاذاخ انشاهذ ( ،)HP0AM0وَثاذاخ انًؼايهح تانًاء األوكظجٍُُ ( 10( )HPو20
يُهٍ يىل) ،وَثاذاخ انًؼايهح تاألحًاض األيُُُح ( 5( )AMو 10ؽ/ل) ،وَثاذاخ انًؼايهح تانًاء األوكظجٍُُ واألحًاض األيُُُح يؼا ً ( .)HPAMذُشُز جًُغ
انًؼطُاخ إنً يرىططاخ يضافا ً نها انخطاء انًؼُارٌ ( ،n=5 ،)means ± SEو أحزف يخرهفح إلظهار انفزوق انًؼُىَح تٍُ انًرىططاخ نكم يؼُار ػُذ كم
يؼايهح (.)P<0.05, ANOVA-Tukey test

 -2تأثير المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية في معدل التمثيل الضوئي الصافي (ممغ/سم/2يوم) ومعدل نمو المحصول
(غ/م/2يوم):

أظير تحميل التباين (الشكل  A 3و )Bوجود فروقات معنوية ( )P<0.05بين المعامالت من حيث المعدل الصافي لعممية التمثيل

الضوئي ( )NPRومعدل نمو المحصول ( .)CGRأدت المعاممة بالماء األوكسجيني إلى زيادة معنوية ()P<0.05

في ىذين

المؤشرين ،حيث بمغت ىذه الزيادة حوالي  % 45و % 52عند المعاممة  HP10وحوالي  18و % 33عند المعاممة  HP20عمى التوالي
وذلك بالمقارنة مع الشاىد .أدت المعاممة رشاً باألحماض األمينية لزيادة معنوية ( )P<0.05في معدلي التمثيل الضوئي ومعدل نمو
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المحصول مقارنة بالشاىد .كانت ىذه الزيادة في مؤشري التمثيل الضوئي ومعدل نمو المحصول أكثر وضوحاً عند المعاممة بالتركيز

األعمى من األحماض األمينية  10غ/ل ،حيث بمغت قيمة ىذين المؤشرين ( 2.2ممغ/سم/2يوم و 7غ/م/2يوم ،عمى التوالي) عند

المعاممة  AM10وذلك مقارنةً بالمعاممة  1.5( AM5ممغ/سم/2يوم و 5.5غ/م/2يوم ،عمى التوالي) والشاىد ( 1.1ممغ/سم/2يوم و2.1

غ/م/2يوم ،عمى التوالي) .زادت المعاممة رشاً بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معدلي التمثيل الضوئي ونمو المحصول وبشكل

معنوي ( )P<0.05مقارنةً بالشاىد .كان ىذا التأثير اإليجابي أكثر وضوحاً عند المعاممتين  2.1( AM5HP10ممغ/سم/2يوم و6.7
غ/م/2يوم ،عمى التوالي) و 2.2( AM10HP10ممغ/سم/2يوم و 6.9غ/م/2يوم ،عمى التوالي) مقارنة ببقية المعامالت المدروسة.

الشكل  .2معدل التمثيل الضوئي الصافي (ممغ/سم/2يوم) ( )Aومعدل نمو المحصول (غ/م/2يوم) ( )Bفي هجين الذرة السكرية ( Zea mays var.

 )saccharataغولدن سويت ( ، )Golden Sweet Hybridلدى نباتات الشاهد ( ،)HP0AM0ونباتات المعاممة بالماء األوكسجيني ( 10( )HPو20
ميمي مول) ،نباتات المعاممة باألحماض األمينية ( 5( )AMو 10غ/ل) ،ونباتات المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً ( .)HPAMتُشير
جميع المعطيات إلى متوسطات مضافاً لها الخطاء المعياري ( ،n=5 ،)means ± SEوأحرف مختمفة إلظهار الفروق المعنوية بين المتوسطات لكل معيار
عند كل معاممة (.)P<0.05, ANOVA-Tukey test

أثبتت العديد من الدراسات أن المعاممة بتركيز مناسب من الماء األوكسجيني  H2O2رشاً عمى المجموع الخضري لمنبات ُيحسن من
نمو وتطور النبات ،وذلك عبر تأثيره في العديد من العمميات الفيزيولوجية كعممية التمثيل الضوئي ،ودوره في مسارات االستجابة
المتعددة المرتبط بالتحكم في افراز ىرمونات النمو النباتية وتنظيم عمميا ( Liu et al., 2010؛  Xu et al., 2010؛ Gondim et
 .)al., 2013كما وتعمل األحماض األمينية عمى تنشيط عممية التمثيل الضوئي وانتاج الطاقة الحيوية في النبات ،حيث أشارت نتائج
( ،Abdel-Mawgoud et al., (2011أن تطبيق األحماض األمينية يقود إلى تحفيز أداء النبات عبر زيادة معدل التمثيل الضوئي
وادخار المادة الجافة ،وبالتالي الحصول عمى غمة عالية .وىذا ما قد يفسر الزيادة الحاصمة في معدل التمثيل الضوئي الصافي ومعدل

نمو المحصول عند معامالت الرش عمى المجموع الخضري بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية.

 -3تأثير المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية في محتوى األوراق من الكموروفيل (ميكروغرام/غ وزن رطب)
والكاروتينات (ميكروغرام/غ وزن رطب):

تُشير معطيات الشكل ( A 3و )Bلوجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة من حيث المحتوى الكمي لمكموروفيل
والكاروتينات في أوراق نبات الذرة السكرية .أظيرت المعامالت رشاً بالماء األوكسجيني زيادة معنوية ( )P<0.05في محتوى أوراق الذرة
السكرية من الكموروفيل الكمي والكاروتينات ،حيث بمغت نسبة الزيادة في الكموروفيل والكاروتينات حوالي  43و % 46عمى التوالي عند

نباتات المعاممة  HP10وحوالي  70و % 49عمى التوالي لدى نباتات المعاممة  HP20وذلك بالمقارنة مع الشاىد .كما وأدت المعاممة
رشاً باألحماض األمينية لزيادة معنوية في المحتوى الكمي ألوراق الذرة السكرية من الكموروفيل والكاروتينات ،ىذا ولم تكن ىذه الزيادة
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بمقدار تمك التي سببتيا معامالت الرش بالماء األوكسجيني ،حيث بمغت حوالي  36و % 35عمى التوالي عند نباتات المعاممة AM5
وحوالي  20و % 23عمى التوالي لدى نباتات المعاممة  AM10وذلك بالمقارنة مع الشاىد .كما وزاد الرش بالماء األوكسجيني
واألحماض األمينية من المحتوى الكمي ألوراق الذرة السكرية من الكموروفيل والكاروتينات وبشكل خاص لدى المعامالت AM5HP20
( 52و ،% 103عمى التوالي) 48( AM10HP10 ،و ،%86عمى التوالي) و 75( AM10HP20و ،%117عمى التوالي) وذلك
بالمقارنة مع الشاىد.

انشكم  .3يحرىي األوراق يٍ انكهىروفُم انكهٍ ( Chlيُكزوؿزاو/ؽ وسٌ رطة) ( )Aوانكاروذُُاخ ( Carيُكزوؿزاو/ؽ وسٌ رطة) ( )Bفٍ هجٍُ انذرج
انظكزَح ( )Zea mays var. saccharataؿىنذٌ طىَد ( ، )Golden Sweet Hybridنذي َثاذاخ انشاهذ ( ،)HP0AM0وَثاذاخ انًؼايهح تانًاء
األوكظجٍُُ ( 10( )HPو 20يُهٍ يىل) ،وَثاذاخ انًؼايهح تاألحًاض األيُُُح ( 5( )AMو 10ؽ/ل) ،وَثاذاخ انًؼايهح تهًاء األوكظجٍُُ واألحًاض
األيُُُح يؼا ً ( .)HPAMذُشُز جًُغ انًؼطُاخ إنً يرىططاخ يضافا ً نها انخطاء انًؼُارٌ ( ،n=5 ،)means ± SEوأحزف يخرهفح إلظهار انفزوق انًؼُىَح
تٍُ انًرىططاخ نكم يؼُار ػُذ كم يؼايهح (.)P<0.05, ANOVA-Tukey test

ُيفسر ىذا التأثير اإليجابي لمماء األوكسجيني في زيادة المحتوى من الكموروفيل والكاروتينات ،ألىمية ىذا الجزيء في تحفيز النباتات
عمى النمو التطور ،فقد أدت المعاممة بتراكيز متدرجة من الماء األوكسجيني لزيادة المحتوى الكمي لبادرات الممفوف من الكموروفيل
والكاروتينات واألنثوسيانين وذلك بالمقارنة مع الشاىد ( .)Cevahir et al., 2005وأشار ) ،Darwish et al. (2014إلى أن
المعاممة األولية بالضوء والتي سببت تراكم مخفف من  H2O2أسيمت في حماية نباتات التبغ من تأثير اإلجياد التأكسدي وزادت

محتوى األوراق من الكموروفيل والكاروتينات .كما وأظير ) Moussa and Mohamed (2011بأن المعاممة األولية لمبذور بالماء
األوكسجيني حسنت المحتوى الكمي لبادرات البازالء من الكموروفيل والكاروتينات .أما الزيادة في محتوى الكموروفيل والكاروتينات ضمن
أوراق الذرة السكرية والناتجة عن رش األحماض األمينية عمى المجموع الخضري يمكن أن تعود لتحفيز العمميات الفيزيولوجية

والكيميائية-الحيوية الحاصمة في النبات ،اذ تشترك ىذا األحماض في بناء البروتينات ،صناعة الكربوىيدرات وتنشيط عممية التمثيل
الضوئي عن طريق المساىمة في زيادة اصطناع صبغات التمثيل الضوئي كالكموروفيل والكاروتينات ( El-Shabasi et al., 2005؛

 .)Shafeek et al., 2012الحظ ) ،El-Tantawy (2009في ىذا المجال ،أن رش محمول األحماض االمينية عمى أوراق الطماطم
أدى الى حدوث زياده معنوية في عدد األوراق والوزن الرطب لمنبات ،الوزن الجاف لممجموع الخضري والجذري كما وازدادت كمية
الكموروفيل الكمي والكاروتينات في النبات .وفي ىذا السياق ،زادت معامالت الرش الورقي باألحماض األمينية (البرولين والتيروزين)
المحتوى الكمي من الكموروفيل والكاروتينات في أوراق نبات الشوندر السكري (.)El-Sherbeny and Teixeira da Silva, 2013

 -4تأثير المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينة في عدد العرانيس (عرنوس/نبات) ،عدد الصفوف (صف/عرنوس) ،عدد
الحبوب (حبة/صف) ،وزن العرانيس الخضراء الكاممة (غ/نبات) ونسبة التصافي :%
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تُشير معطيات الجدول ( )2لوجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة من حيث مؤشرات الغمة اإلنتاجية .ازداد عدد
العرانيس عمى النبات معنوياً ( )P<0.05عند جميع معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً ،حيث بمغ عد
العرانيس  1.8 ،2و 2عرنوس/نبات عمى التوالي لدى المعامالت  AM5HP20 ،AM5HP10و.AM10HP10

أدت معامالت الرش بالماء األوكسجيني ( 10و 20ميمي مول) وباألحماض األمينية ( 5و 10غ/ل) لزيادة معنوية ( )P<0.05في
عدد الصفوف بالعرنوس الواحد ،حيث بمغ عدد الصفوف  17.5و 17.6صف/عرنوس عمى التوالي عند المعامالت  HP10وHP20

و 18صف/عرنوس عند كال المعاممتين  AM5و AM10مقارنةً بالشاىد ( 16.4صف/عرنوس) .كما أظيرت معامالت الرش بالماء
األوكسجيني واألحماض األمينية معاً زيادة معنوية ( )P<0.05في عدد الصفوف بالعرنوس ،فبمغ عدد الصفوف  17.8 ،18و18
صف/عرنوس عمى التوالي لدى المعامالت  AM5HP20 ،AM5HP10و.AM10HP10

زادت معامالت الرش بالماء األوكسجيني ( 10و 20ميمي مول) وباألحماض األمينية ( 5و 10غ/ل) عدد الحبوب بالصف بشكل

معنوي ( ،)P<0.05فبمغ عدد الحبوب  29 ،26 ،21و 28حبة/صف عمى التوالي عند المعامالت  AM5 ،HP20 ،HP10وAM10
مقارنةً بالشاىد ( 17حبة/صف) .كما أدت جميع معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً لزيادة معنوية ()P<0.05
في عدد الحبوب بالصف ،حيث تراوح عدد الحبوب بين  31حبة/صف عند المعاممة  AM5HP20و 37حبة/صف عند المعاممة

.AM10HP10
أظيرت نتائج تحميل التباين (الجدول  )2وجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة من حيث صفة وزن العرانيس

الخضراء الكاممة الناتجة من النبات ،وكانت ىذه الزيادة ممحوظة بشكل أكبر مع زيادة تراكيز الرش بالماء األوكسجيني أو باألحماض

األمينية ،حيث بمغ وزن العرانيس  521 ،524 ،487و 535غ/نبات عمى التوالي عند المعامالت  AM5 ،HP20 ،HP10وAM10
مقارنةً بالشاىد ( 309غ/نبات) .كما زادت جميع معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً بشكل معنوي ()P<0.05
وزن العرانيس الخضراء الكاممة ،حيث تراوح وزن العرانيس بين  584غ/نبات عند المعاممة  AM10HP20و 846غ/نبات عند المعاممة

.AM10HP10

انجذول َُ .2ظهز ػذد انؼزاَُض (ػزَىصَ/ثاخ) ،ػذد انصفىف تانؼزَىص (صف/ػزَىص) ،ػذد انحثىب تانصف (حثح/صف) ،وسٌ انؼزاَُض انخضزاء
انكايهح (ؽَ/ثاخ) وَظثح انرصافٍ فٍ هجٍُ انذرج انظكزَح ( )Zea mays var. saccharataؿىنذٌ طىَد (.)Golden Sweet Hybrid
وسٌ انؼزاَُض انخضزاء
ػذد انحثىب تانصف
ػذد انصفىف تانؼزَىص
ػذد انؼزاَُض
َظثح انرصافٍ %
انكايهح
انًؼايهح
(حثح/صف)
(صف/ػزَىص)
(ػزَىصَ/ثاخ)
(ؽَ/ثاخ)
93.23 ± 0.39b
309 ± 43c
17 ± 1e
16.4 ± 0.31c
1.4 ± 0.13b
HP0G0
HP10
HP20
AM5
AM10
AM5HP10
AM5HP20
AM10HP10
AM10HP20

1.4 ± .13b
1.4 ± 0.13b
1.4 ± 0.13b
1.4 ± 0.13b
2 ± 0.15a
1.8 ± 0.15a
2 ± 0.15a
1.6 ± 0.17ab

17.5 ± 0.35ab
17.6 ± 0.37ab
18 ± 0.32ab
18 ± 0.32ab
18 ± 0.29ab
17.8 ± 0.35ab
18.4 ± 0.23a
17.4 ± 0.23b

21 ± 1d
26 ± 2c
29 ± 2bc
28 ± 3bc
33 ± 2ab
31 ± 2b
37 ± 2a
34 ± 2ab

487 ± 45b
524 ± 51b
521 ± 42b
535 ± 53b
778 ± 65a
742 ± 61a
846 ± 70a
584 ± 45b

92.73 ± 0.39b
94.41 ± 0.29a
93.62 ± 0.93ab
94.67 ± 0.24a
93.65 ± 0.14b
93.37 ± 0.95ab
94.37 ± 0.14a
93.49 ± 0.34b

تُمثل نباتات الشاهد ( ،)HP0AM0ونباتات المعاممة بالماء األوكسجيني ( 10( )HPو 20ميمي مول) ،ونباتات المعاممة باألحماض األمينية (5( )AM
و 10غ/ل) ،ونباتات المعاممة الماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً ( .)HPAMتُشير جميع المعطيات إلى متوسطات مضافاً لها الخطاء المعياري
( ،n=5 ،)means ± SEوأحرف مختمفة إلظهار الفروق المعنوية بين المتوسطات لكل معيار عند كل معاممة (.)P<0.05, ANOVA-Tukey test

تُشير نتائج الجدول ( )2لوجد فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة من حيث نسبة تصافي العرانيس ( ،)%حيث لوحظ
زيادة معنوية في نسبة التصافي ( )%فقط عند تراكيز الرش األعمى من الماء األوكسجيني ( 20ميمي مول) واألحماض األمينية (10
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غ/ل) ،فبمغت نسبة التصافي  94.41و % 94.67عمى التوالي عند المعاممتين  HP20و AM10مقارنةً بالشاىد ( .)% 93.23ىذا

ولم تظير معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً أية فروق معنوية ( )P˃0.05ما عدا المعاممة AM10HP10

حيث بمغت عندىا نسبة التصافي .% 94.37

نظ اًر لمدور الممحوظ لممعاممة رشاً بالماء األوكسجيني في تحسين محتوى األوراق من صبغات التمثيل الضوئي (الكموروفيل
والكاروتينات) ورفع كفاءة عممية التمثيل الضوئي وبالتالي تراكم المادة الجافة النبات ،ما انعكس ايجاباً عمى معدل نمو المحصول

ومساحة المسطح الورقي الكمي لمنبات والذي يمكن أن ُيفسر الزيادة الممحوظة في غمة النبات من العرانيس الخضراء الكاممة ،مكونات
العرنوس (عدد الصفوف/العرنوس وعدد الحبوب/الصف) ونسبة التصافي  .%فضالً عما نوه إليو ) Černý et al. (2018بأن الماء

األوكسجيني ُ H2O2يساىم في زيادة أعداد حبوب المقاح المتشكمة فضالً عن دوره في نمو أنبوبة المقاح ما ُيساىم بزيادة نسبة اإللقاح
واإلخصاب ،وبالتالي عدد الحبوب الناتجة .وفي ىذا السياق ،أشار ) Quan et al. (2000إلى أن المعاممة بالماء األوكسجيني

 H2O2ذات آثار تنظيمية ايجابية عمى نمو وانتاجية ونوعية المحاصيل الناتجة .تعود ىذه الزيادة في غمة العرانيس الخضراء الكاممة

ومكوناتيا ونسبة التصافي ( )%عند الرش باألحماض األمينية لدورىا كمنشط عضوي في تحفيز أداء النبات عبر زيادة معدل التمثيل
الضوئي وادخار المادة الجافة ،وبالتالي الحصول عمى غمة عالية ( .)Abdel-Mawgoud et al., 2011وىذا يتفق مع نتائج
( )Deyoe and Shellenberger, 1965بأن رش األحماض األمينية عمى المجموع الخضري لمبنات بمعدل ( 2لتر/ىكتار) يؤدي
إلى تحسين خصائص النمو والتطور لنباتات الذرة البيضاء الرفيعة وبالتالي إنتاجيتيا .ذكر ) ،Ghaith and Galal (2014أن رش
نباتات البازالء بخميط يحوي األحماض األمينية عند تركيز  100جزء في المميون يزيد بشكل كبير من نمو النبات ،وانتاجية القرون

وجودتيا .وىكذا ،سببت معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً ىذه الزيادة الممحوظة في غمة النبات من العرانيس
الخضراء الكاممة ،مكونات العرنوس ونسبة التصافي .%

 -5تأثير المعاممة بالماء األوكسجيني واألحماض األمينة في محتوى حبوب العرانيس من السكريات الذوابة والبروتينات ( %من

الوزن الرطب):

بينت نتائج تحميل التباين (الشكل  )A 4وجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة في محتوى حبوب الذرة السكرية
الطازجة من البروتين الكمي  ،%حيث أدت المعاممة رشاً بالماء األوكسجيني لزيادة معنوية ( )P<0.05في محتوى الحبوب الطازجة من

البروتين الكمي ،فبمغ محتوى البروتين  % 3.36عند المعاممة  HP10مقارنةً بالشاىد ( .)% 3.14أظيرت معامالت الرش باألحماض

األمينية ( 5و 10غ/ل) عدم وجود فروق معنوية ( )P˃0.05في محتوى حبوب الذرة السكرية من البروتين  %وذلك مقارنةً بالشاىد.

كما وأدت معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً لزيادة محتوى الحبوب من البروتين الكمي ،حيث سجل محتوى
البروتين الكمي  3.38و % 3.34عمى التوالي عند المعاممتين  AM5HP10و.AM10HP10

تُشير النتائج (الشكل  )B 4لوجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المدروسة في محتوى حبوب الذرة السكرية الطازجة من
السكريات الذوابة  ،%حيث أبدت معامالت الرش بالماء األوكسجيني ( 10و 20ميمي مول) زيادة معنوية ( )P<0.05في محتوى
السكريات الذوابة أكثر وضوحاً عند حبوب المعاممة  HP10والتي بمغت نسبة السكريات الذوابة فييا  % 10.64مقارنةً بالمعاممة HP20

( )% 8.57والشاىد ( .)% 6.26زادت معاممة الرش باألحماض األمينية  10غ/ل زيادة معنوية ( )P<0.05في محتوى السكريات
الذوابة بالحبوب والبالغ  .% 8.42أدت جميع معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً لزيادة معنوية ()P<0.05

في محتوى الحبوب من السكريات الكمية الذوابة  ،%وكان أكبر محتوى من السكريات عند المعاممة )% 02022( AM5HP20وعند

المعاممة .)% 0.024( AM10HP10
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انشكم  .4يحرىي انثزوذٍُ انكهٍ ( %يهؾ 100/يهؾ وسٌ رطة) ( )Aوانظكزَاخ انذواتح ( %يهؾ 100/يهؾ وسٌ رطة) ( )Bفٍ حثىب هجٍُ انذرج انظكزَح
( )Zea mays var. saccharataؿىنذٌ طىَد ( ، )Golden Sweet Hybridنذي َثاذاخ انشاهذ ( ،)HP0AM0وَثاذاخ انًؼايهح تانًاء األوكظجٍُُ
( 10( )HPو 20يُهٍ يىل) ،وَثاذاخ انًؼايهح تاألحًاض األيُُُح ( 5( )AMو 10ؽ/ل) ،وَثاذاخ انًؼايهح تانًاء األوكظجٍُُ واألحًاض األيُُُح يؼا ً
( .)HPAMذُشُز جًُغ انًؼطُاخ إنً يرىططاخ يضافا ً نها انخطاء انًؼُارٌ ( ،n=5 ،)means ± SEوأحزف يخرهفح إلظهار انفزوق انًؼُىَح تٍُ
انًرىططاخ نكم يؼُار ػُذ كم يؼايهح (.)P<0.05, ANOVA-Tukey test

إن زيادة مستويات  H2O2داخل الخمية النباتية يمكن أن يؤثر في نمو وتطور ونوعية الثمار الناتجة ،وتبرز ىنا أىمية تطبيق H2O2
وبالتركيز األمثل الالزم لنمو جيد ونوعية عالية من حبوب الذرة السكرية وخاصةً من حيث محتواىا من البروتينات والسكريات الذوابة
 .%إن ىذا الزيادة الممحوظة في محتوى حبوب الذرة السكرية من السكريات الذوابة  %تتفق مع نتائج ()Guzel and Terzi, 2013

والتي أشارث لذور الماء األوكسجيني في زيادة النمو ،والمحتوى الكمي من البروتينات والسكريات الذوابة لدى أوراق وحبوب الذرة
الصفراء .كما وجد أن تطبيق الماء األوكسجيني  H2O2أسيم في تحسين نسبة السكر في ثمار المحاصيل الناتجة ( Magwaza and
 )Opara, 2015ما يزيد من جودة ىذه الثمار .وفي ىذا السياق ،أظيرت نتائج ( Ozaki et al., (2009بأن المعاممة رشاً بالماء

األوكسجيني وبتركيز  20ميمي مول أدى لزيادة المحتوى من الجموكوز ،الفركتوز والسكروز في أوراق وثمار نبات الشمام .فضالً عن

دور الماء األوكسجيني وتأثيره ،فأن ىذه الزيادة الحاصمة في محتوى حبوب الذرة السكرية من البروتينات والسكريات الذوابة  %لدى

بعض معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية معاً والتي تفوقت عمى بقية المعامالت يمكن أن تعود ٍ
لدور لتأثير

األحماض األمينية ودورىا في تُنشيط مجمل العمميات الفيزيولوجية ،الكيميائية-الحيوية واالستقالبية الجارية في الخاليا ،فضالً عن
توفيرىا مكونات جاىزة لبناء وتركيب البروتينات واصطناع والسكريات ( ،)Al-Said and Kamal, 2008ما ينعكس ايجاباً عمى جودة

ونوعية حبوب الذرة الناتجة.

االستنتاجات والتوصيات:
حسنت معاممة الرش بالماء األوكسجيني مؤشرات النمو لدى نباتات الذرة السكرية ،وكان ذلك ممحوظاً من خالل الزيادة الحاصمة في:

ارتفاع النبات (سم) ،المساحة الورقية (سم ،)2مساحة المسطح الورقي الكمي (سم ،)2المحتوى من صبغات التمثيل الضوئي (الكموروفيل

والكاروتينات) (ميكروغرام/غ وزن رطب) ،معدل التمثيل الضوئي الصافي (ممغ/سم/2يوم) ومعدل نمو المحصول (غ/م/2يوم) ،ما
انعكس ايجاباً عمى غمة العرانيس الخضراء الكاممة (غ/نبات) ومكوناتيا ،فضالً عن زيادة محتواىا من البروتين الكمي والسكريات الذوابة
( )%وبشكل خاص عند التركيز  10ميمي مول .أدت معاممة الرش باألحماض األمينية وخصوصاً عند التركيز  10غ/ل لزيادة في

ارتفاع النبات (سم) ،المساحة الورقية (سم ،)2مساحة المسطح الورقي الكمي (سم ،)2دليل المساحة الورقية ( ،)LAIمعدل التمثيل

الضوئي (ممغ/سم/2يوم) ،معدل نمو المحصول (غ/م/2يوم) ،المحتوى من الكموروفيل والكاروتينات (ميكروغرام/غ وزن رطب) والغمة من
العرانيس الخضراء الكاممة (غ/نبات) ومكوناتيا ،فضالً عن زيادة محتوى حبوب العرانيس من السكريات الذوابة ( .)%أسيمت معاممة
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 لزيادة في مجملAM10HP10 وAM5HP10  وبشكل خاص عند المعامالت،الرش معاً بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية
 كما وزادت، المورفيزيولوجية واإلنتاجية لدى نباتات الذرة وبشكل يفوق بقية المعامالت األخرى المدروسة،خصائص النمو المورفولوجية

) في الحبوب%( وسجل أعمى محتوى من السكريات الذوابة
ُ  ىذا.)%( ايضاً محتوى الحبوب من البروتينات الكمية والسكريات الذوابة
.AM5HP20 الطازجة عند المعاممة
 وبتراكيز تتراوح بين،ًاء لوحدىا أم معا
ً  سو، يمكن االقتراح باستخدام معامالت الرش بالماء األوكسجيني واألحماض األمينية،وىكذا
 وغمة، كمحفزات لغرض تحسين نمو نبات الذرة السكرية،ل) لألحماض األمينية/ غ10-5( ميمي مول) لمماء األوكسجيني و20-10(
.عرانيسيا وجودة حبوبيا من حيث محتوى البروتينات الكمية والسكريات الذوابة فييا
:المراجع
. العراق، بغداد، و ازرة التعميم العالي والبحث العممي، دليل تغذية النبات.)1998(  يوسف حمد ومؤيد أحمد اليونس،أبو ضاحي
، منشورات مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، إنتاج محاصيل الحبوب وتكنولوجيتيا.)2004(  عماد وعمي ديب طارق،عبد الحميد
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Abstract
The research was carried out by the cultivation of sweet corn (Zea mays var.
Saccharata) grains (Golden Sweet hybrid) at Al-Fakhurah village in Latakia
governorate during the season 2018, according to the randomized complete
block design (RCBD) with three replicates. The study aimed to determine the
effect of plant spraying with hydrogen peroxide (H2O2) (10 and 20 mM), with
amino acids (5 and 10 g/L), and with H2O2 and amino acids together in some
growth, yield and quality characteristics of sweet corn hybrid plants. The
spraying treatments with H2O2, especially at a concentration of 10 mM, and
with amino acids, especially at a concentration of 10 g/L, alone or together,
conducted to many positive effects on all growth (morphological and
physiological traits), productivity (fresh ear yield) and quality (total protein and
soluble sugar contents in fresh ear kernels) characteristics of golden sweet corn.
Thus, these compounds spraying with concentrations (10-20 mM for H2O2 and
5-10 g/L for amino acids), alone or together, is recommended considering to
their observed role in stimulating the growth of sweet corn plants (Golden
Sweet hybrid), increasing fresh yield of ear and improving the protein and
soluble sugar contents of kernels.
Keywords: Sweet corn, Hydrogen peroxide, Amino acids, Productivity.
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