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في أنبات ونمو بادرات الذرة الصفراء)(UV-Cالتأثیرات السمیة لمبید البندمثلین واألشعة فوق البنفسجیة 

Zea mays L. .

 كومح ملاس ةلھن

 عة الموصلمركزبحوث البیئة/جام

e-mali:Nahlahammok@yahoo.com

Zea mays) قي حقول الذرة الصفراءPMیستخدم مبید األعشاب البندمثلین (:الخالصة L.(قبل البزوغ)ةرطیسلل  
  ةیئیبلا لماوعلا نم uv-cلبنفسجیة كما تعد األشعة فوق اعلى األدغال وأن زیادة التركیزیؤدي الى ضررالمحصول.

  فدھلا ناك اذل.يوجلا فالغلا ثولت ةجیتن نوزوألا ةقبط يع العلماء زیادتھا مع النضوب العالي فالمھمة التي یتوق
-UVمن دراستنا ھو الكشف عن األثار السمیة المورفولولجیة للمبید على بادرات الذرة الصفراء عند تعرضھا ألشعة 

C)ت العشوائة الكاملة ( اعاطقلا مادختسأب ةیلماعلا براجتلا ماظنب ایربتخم ة).نفذت التجربCRD( حیث تمثل تراكیز
لتر/دونم. أما العامل  1،1.5،  0.5لتر) بما یعادل /3 مس()4.1، 2.8، 1.4المبید العامل األول (صفر(ماء مقطر)،

على التوالي.أخذت النسبة المؤیة  دقیقة) 30،60،120، 0() وكانت(UV-Cالثاني شمل فترات التعرض ألشعة 
یة لألنبات بعد مرور سبعة أیام ئولنسبة المأربعة وسبعة أیام .أظھرت النتائج أنخفاض معنوي في الألنبات بعد مرور 

  نزولاو مایأ ةعبرأ رورم دعب تابنألا ةبسن ءانثتساب دیبملا(سم) ونسبة البقاء عند جمیع تراكیزوالجذیرالرویشة وطول
من التراكیز  أ خ في القمم المرستیمیة وتشوھات بد افنتإكذلك لوحظ  .ةیونعم ریغ جئاتنلا تناك ثیح تاردابالطري لل

ة وھذا ما یمیز مبید البندمثلین عن بقیة المبیدات التي تم دراستھا .بینما أدت المعاملة باألشعة الى قلة أنبات منخفضال
بادرة ة زیادة في طول الظ حالم عم.ةسوردملا تافصلا عیمج يفنخفاض معنوي إالبذورالمتعرضة للفترات المختلفة و

الشعیرات الجذریة بكثافة عالیة كما أن البذور المعرضة لألشعة لم تصب بالفطریات أثناء  نمو حفیز(طافرات) وت
نخفاضا معنویا في جمیع الصفات إ(تراكیز المبید ×فترات األشعة)  كما سجل التداخل بین العاملین التجربة.

  .ةسوردملا

،الذرة الصفراء،األنبات،البندمثلین. UV-Cوق البنفسجیة مبید األدغال ، األشعة فالمفاتیح الدالة:

 ةمدقملا

) مبید أدغال أختیاري یستخدم ألزالة األدغال الحولیة واألدغال عریضة األوراق في حقول PMیعد مبید البندامثلین (
  بموتسب فرعی طماطة والملفوف والفلفل.یوجد كمستحضرالذرة والصویا والبطاطا والقمح والبصل وال

E330Stomp  وصیغتھ التركیبیةN-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitr_3_4 xylidine)Alshallash 
ویحث على  cell divisionوالذي یثبط أنقسام الخالیا  meiotic).وھومن مثبطات األنقسام الخیطي 2014،

micronuclei ابذي یعتبر كمؤشرللضررالجیني الذي تحدثھ مبیدات األعشوالشذوذ الكروموسومي والSingh 
Srivastava(2014)  ووجد المصدرأعاله في دراستھ لرصد السمیة الجینیةgenotoxic  لمبیدي البندمثلین

ودراسة االنقسام الخیطي وسلوك الكروموسومات وبعض الصفات  Vigna mungoوالكالیفوسیت في نبات 
اره مع شذوذ كروموسومي وأنخفاض في د البندمثلین قد أثر على األنقسام الخیطي في كل أطوالمورفولوجیة أن مبی

 بة.حبوب اللقاح الخص

لوبیا على أنبات البذور ونمو البادرات نوعین من الbutachlorوفي دراسة لبیان تأثیرمبیدي البندمثلین والبیتوكلور
cow pea)Vigna sinensisandVigna unguiculat( الك نأ اھلالخ نماولصوت ةیلقحلاو ةیربتخملا فور ظ يف  

من كال المبیدین.100mg/ml-50عند تركیزھما وثبط األنبات ل 5mg/mlنبتت عند التركیز لوبیا وعین من نبات الالن
كما ثبط طول المجموع الجذري والمجموع الخضري معنویا وأختزل الوزن الطري والجاف للمجموعین الجذري 

أختزل حیث  L.Viciafabasلباقالء) على نبات اPMكما درسواتأثیرمبید ( ).2014وأخرون(karayeوالخضري
أوعیة الخشب وسمك أنسجة اللحاء والحزم الوعائیة  سھا وھي أرتفاع النبات وطول الجذر وقطرا كل صفات التي تم قی

على المادة الجینیة لنبات الباقالء  )PM ( دیبمل ةیمسلا تاریثأتلا تمیق امك مقارنة بالنباتات غیر المعاملة بالمبید
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%) للنباتات 63.28الباقالء حیث سجل ( غیر طبیعي في معدل األنقسام األعتیادي لنھایات جذورووجدوا أرتفاع 
المعاملة بالمبید مع أرتفاع تكون الزیوغ الصبغیة.وأن التركیز المستخدم في الحقل عالي وھو كثیر الضرر على 

والتي Pseudomonas resinovoransلسلسلة الغذائیة والمستخدم في التجربة وھو بكتریا المستقبل النھائي في ا
  . )2016وأخرون , Aboulila  ( ءالقابلا تابن ىلع)PMتعمل على التقلیل من السمیة الجینیة لمبید (

  نم وھDNA.وأن ضررأكسدة 10000-1من في التراكیز DNA)یحث على ضررأو تلف PM (دیبم نأ  ودجوو
وھوالمسؤول عن تكون الطفرات في ROS)عال (واع الشائعة لضرر الخالیا نتیجة أصناف األوكسجن الفاألن

  .)2017 وأخرون,Demirالخالیا.(

) في التربة باستخدام PMدراسھ لتحدید السمیة المورفولوجیة والسمیة الخلویة لمبید(ب مجموعة من الباحثینقامت 
Alium cepaالبصل  مؤشرات الخلویة والمورفولوجیة في نبات L. )  حیث تم أضافة مبیدPMكیز) بتراand 

1-0.066 g kg0,0.033,0.044,0.055 ) الى التربة وبعدھا تم قیاسALR)المجموع الجذري و (ARN( عومجملا  
الخضري والحضوا تثبیط في كال المجموعین الجذري والخضري مقارنة بالكنترول .وتثبیط معدل األنقسام األعتیادي 

)PMالمنقسمة وغیر المنقسمة مما یدل على سمیة مبید (  ایالخلا يف ةیغبصلا غویزلا نوكتو ةذاشلا ایالخلا ةد ایزو
  .)2018وأخرون , Verma( ةمنخفضحتى في التراكیز ال

دة للتغیرات المناخیة فقد زاد األھتمام بأھمیة قیاس األشعة فوق البنفسجیة ومراقبتھا حیث لھا تأثیرات بین الفائ ونظرا
  , نورخأو Castronuovoى المحاصیل المھمة أقتصادیا.(مع ترك تأثیرات سلبیة قویة عل والضررعلى النبات.

2014(.  

UVA-1) الى ثالثة أنواع UVنانومیتر) وتقسم ( 400-100یتراوح الطول الموجي لألشعة  فوق البنفسجیة بین(
)315-390nm(2-UVB )280-315nm (3-UV-C)100-280رة () تكمن خطوUV وتأثیراتھا السلبیة في (

الكھرومغناطیسیة من األطوال الموجیة UV-Cوتعتبر ).2015وأخرون  Abdulkareem( الطول الموجي لألشعة
القصیرة التى یتوقع العلماء زیادة مستویاتھا نتیجة النضوب العالي في طبقة األوزون الناتج من تلوث الغالف الجوي. 

)Castronuovo  2014وأخرون(.  

في حي والعملیات الفسیولوجیة داخل الخلیة مثل أنخفاض تؤثراألشعة على الشكل المورفولوجي والتركیب التشری
  ةیمكو نیلوربلا ةیمكو تاردیھوبراكلاو تانیتوربلا ةیمكو تابنلا لوطو ةیویحلا ةلتكلا مكارت تالدعمو ةقرولا ةحاسم

وأخرون   ;2014Abdulkareemخرون,وأ; ; 2011Castronuovoوأخرون,  (Salamaالفالفونیدات
  ریغت نم ةعشألا ھثدحت امل ض من نسبة األنبات ومعدل النموور لألشعة فوق البنفسجیة یخف).أن تعرض البذ2015,

نوع من البروتینات ردا على التعرض لھذه األشعة وتقل  15في وظائف األنزیمات ووجد أن النباتات تنتج حوالي 
  .)2011أنتاجھا من المركبات األلیلوباثیة (محمد ،منافستھا لألعشاب الضارة و

على أنبات البذوروتركیز الكلوروفیل UV-Cحت نتائج أحدى الدراسات أن ھناك تأثیرمعنوي واضح لألشعة وضوأ
لبعض أنواع األشجار الخشبیة.حیث وجد نقص في كمیة الكلوروفیل وأنخفاض نسبة األنبات بزیادة فترة التعرض 

دقیقة أكثرتأثیرا على تركیز  120التعرضتفاوت بین األنواع في أستجابتھا لألشعة وأن  فترة  لألشعة وأن ھناك
  وھو.Juncus effususL).وعند تعریض نباتIbrahim,2009و  Shettaلألنواع محل الدراسة ( A,Bالكلوروفیل

  يف ةیبیكرتو ةیجولویسفدقیقة) أحدثت تغیرات  45و  UV-C)15،30من النباتات المائیة لفترات مختلفة من أشعة 
یویة وزیادة أنزیمات المضادة  حلا ھتلتكو تابنلا ومن يف لازتخأ ىلا تدأ ضرعتلا ةرالمجموع الخضري وأن زیادة فت

  .)2011وأخرون , Najeebلألكسدة وأختزال محتوى الكلورفیل وحجم الخالیا وحجم الكلوروبالست (

-nm)250للمادة الوراثیة وھذا المدى من األطوال الموجیة أكثراألطوال الموجیة ضرارا UV-C ةعشأ  دعت امك
 UV-C).وأن أشعة  2012، اديوبالتالي أشدھا تطفیرا (ھDNA) ھي أكثرأمتصاصا من قبل المادة الوراثیة 260

  نأ.)2016وأخرون , DNA methylation patterns)Urbanیعرف  DNAخصوصا تسبب تلف وتحور 
النبات.ومن ھذه التغیرات  ى باقي أجزاء النبات التى تسبب تغیرات في نمو وتطوریرسل أشارات ال UVR8المستقبل 

وھي من آلیات الحمایة لدى النبات لمنع ضرر  sun screenوواقي الشمس  DNA Repairصنع أنزیمات األصالح 
  يھوTrichomesمات األشعة على الخالیا النباتیة مستقبال وواقیات الشمس في النبات بعضھا فیزیائیة مثل الترایكو



Proceeding of 6th nternational Conference of Biotechnology, Environment and Engineering Sciences  
( ) 28 - 29 December 2019, Alexandria-Egypt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

132

وتزید كثافة الترایكومات عند epidermالیا تنشأمن الطبقة الخارجیة للبشرة  خلا ةددعتموأ ةیلخلا ةدیحو تاریعش
ت األنثوسیانین  اغبص لثم ةیئایمیكلا يھ تایقاولا نم يناثلا عونلا امأ )(UV-C التعرض لألشعة فوق البنفسجیة

Agrawalو Rai؛ Nielsen،2018والھدروكسیدسیانیك أسد( glycosides، الكالیكوسید،والبیتا كاروتین
) على المحاصیل الحقلیة والتي أشارت لھا األبحاث السابقة الذكر  (UV-C).ونظرا للتأثیرات السلبیة ألشعة2017،

جیة  اتنألا ثیح نم ملاعلا يف ةمھملا ةیداصتقألا لیصاحملا نم L. Zea maysأعاله وبأعتبار نبات الذرة الصفراء
ذرة الصفراء د األدغال البندمثلین في مكافحة األدغال في حقول ال) وأستخدام مبی2019ومحتواھا الغذائي (العبیدي ،

  دیبم دوجوب ) (UV-Cالسیما خالل فصل الصیف. كان الھدف من دراستنا الحالیةھو الكشف عن تأثیر أشعة
الكشف عن التداخل بینھما. البندمثلین على نمو وأنبات بادرات الذرة الصفراء ومن ثم

  لمعلا قئارطو داوم

 روذبلا تابنأ ةبرجت 2-1

  وھو ةیعارزلا داوملا ةراجتل  Ardتم أستحصالھ من شركة DC 6589تم تعقیم بذور نبات الذرة (صنف ھجین مدخل
sodium hapochloriteبأستخدام ھایبوكلورات الصودیوم  صنف معتمد من قبل وزارة الزراعة العراقیة)

  ءاملالعدة مرات للتخلص من مادة التعقیم بعد ذلك غسلت ب دقائق ثم تم غسلھا بماء الحنفیة 10% لمدة 5بتركیز
  ةعزوم ةرذب 50بعد أن وضع ورق ترشیح فیھا وبواقع  سم)9اق بتري بالستیكیة ذات قطر (المقطرونقلت الى أطب

ماء مقطرلكل طبق ثم نقلت الى 3سم5بأضافة  بذرة في كل طبق ثم تم ترطیب البذور 10أطباق وبواقع  5على 
 ْم.30-28) بدرجة (Memmertن نوع الحاضنة م

 روذبلا عیعشت 2-2

باستخدام مصباح من نوع (UV-C)تم نقل أطباق بتري الى غرفة التشعیع لتعریض البذور لألشعة فوق البنفسجیة 
Scottish science nop  والمجھزمن شركةPhilip Harris  من أشعتھ عند 90والذي تكون أكثرمن األنكلیزیة %

أمتصاصا من  UV) ھي أكثرأطوال 250-260(nm.وھذا المدى من األطوال الموجیة )nm)253.7الطول الموجي 
زجاجي  دورقجمعت البذور من أطباق بتري في  ). 2012وبالتالي أشدھا تطفیرا (ھادي ، DNAقبل المادة الوراثیة 

ة أثناء فترة التشعیع یدورالقطعة المغناطیسی (magnetic stirrer)زمغناطیسيمل یستقرعلى سطح ھزا 1000سعة 
  ءاھتنأ دعبو ةقیقد 30,60,120ثم جرى التشعیع لمدة  .16cmكانت المسافة بین مصدر األشعاع والبذورفي حدود و

لى األقل قبل مدة التشعیع تركت البذورفي غرفة مظلمة وھي نفسھا التي جرى فیھا التشعیع لمدة ساعة كاملة ع
) لثنائیات الثایمین (photoreactivationیة األصالح الضوئي أخراجھا لألستعمال وذلك لمنع حصول عمل

thymine dimer  وھي العطب الوراثي األساس الناجم عن تعرضDNA  ألشعةUVهالعأ ةاطعملا دودحلا يف  
ألكمال األنبات.).بعد األنتھاء من التشعیع البذور أعیدت الى الحاضنة 2012(ھادي،

 دیبملا زیكارت ریضحت2 -3

0) وھي (Agrichem Australia) والمجھزة من شركة (stomp330یزمن مبید البندمثلین (ربعة تراكتم تحضیرأ
ثم أضیف  على التوالي. لتر/دونم 0.5،1.0،1.5بمایعادل  لتر)/3 مس 4.1، 2.8، 1.4،(مجموعةالسیطرة)ماء مقطر

 یام تم أخذ القیاسات التالیة.أ7و4أطباق لكل تركیزوأعیدت الى الحاضنة .وبعد مرور من كل تركیزالى خمسة3سم5

ستخدام القانون التالي:إ أیام ب 7و   4مرور قیاس نسبة األنبات بعد-1

)2011(محمد، 100النسبة المؤیة=عدد البذورالنابتة/العددالكلي للبذور×

(سم) ستخدام المسطرةإ ب قیاس طول الرویشة (المجموع الخضري)-2
 )مسلمسطرة (ستخدام اإ ب قیاس طول الجذیر (المجموع الجذري)-3
) قیس الوزن الطري للبادرات باستخدام المیزان.gقیاس الوزن الطري للبادرات (-4

بعد األنتھاء من القیاسات أعاله تم زراعة البادرات بسنادین صغیرة لمتابعة نموھا وقیاس نسبة البقاء.
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 .تابنألا نم مایأ 10قیاس نسبة البقاء بعد مرور -5
أوراق. 3-2عمر بعد تكون بادرات ب نسبة البقاء-6

یزت المعامالت المختلفة م .اذا(C.R.D)تم تحلیل البیانات وفق نظام التجارب العاملیة بالتصمیم العشوائیالكامل 
. )2010العبیدي ،;Duncan،1955 ( ىدملا ددعتملا نكند رابتخأ بسح ةفلتخم ةیئاجھ فرحأمعنویا ب

 ةشقانملاو جئاتنلا

  و مایا7في نسبة االنبات بعد مرور   0.05عند مستوى احتمال فاض معنوي  خنا ثودح )1توضح نتائج جدول رقم (
ً  بوجود  التراكیز المختلفھ من مبید (.طول الرویشھ و طول الجذیر  ). في PMحیث انخفضت نسبة االنبات معنویا

. ان انخفاض  ربما بسبب عدم استقرار النمو .ایام  4ات بعد مرور حین كان االنخفاض غیر معنوي في نسبة االنب
النمو بالنبات یر المبید على عملیات االنقسام وطول رویشھ و طول الجذیر ربما یعود الى تاثنسبة االنبات و 

سام الخیطي ) من مثبطات االنقPMآلیة من اآللیات عملھ . حیث یعتبر مبید (و PM)باأعتبارھا الموقع الھدف لمبید (
meiotic ایالخلا ماسقنأ طبثی يذلاو cell division یحث على تكوین وmicronuclei ذوذشلاو  

  .)2016واخرون  ; srivastava ،2014Aboulilaو  (chromosomal aberration .Singhالكروموسومي

  يذلا و (ROS)ن الفعال وھو من االنواع الشائعھ لضرر الخالیا نتیجة اصناف األوكسجی DNAكما ان ضرر اكسدة 
  .كلذ يف ببس نوكی دق .)2017وأخرون Demirیقود الى طفرات بالخالیا ( 

في دراستھم لتأثیر مبید  2014وأخرون   karayaان أنخفاض نسبة االنبات مع زیادة التركیز تتفق مع ما توصل الیھ 
ن من الحمص في ظروف المختبریھ عینمو بادرات نوعلى أنبات البذور و butachlorالبندامثلین و البیتوكلور

مثلین قد خفضت من نسبة األنبات وطول المجموع الجذري الى ان التراكیز العالیة لمبید البند والحقلیھ حیث توصلو
  ھیوق ھینیج ھیمس )PM) في أمتالك مبید (2018واخرون ( Verma. كما تتفق نتائجنا مع الباحثومجموع الخضري

  عومجملاع الجذري والمجموول و طفاض في تجربتنا في نسبة االنبات  خنألا أدب ثیح ھحتى في التراكیز الواطئ
. (وظھرت التشوھات في المجموع الجذري و المجموع الخضري من التراكیز الخضري من تراكیز الواطئھ

 Alium Cepa في اختبار نبات  البصل )PMھو ما اكده الباحث أعاله في نتائجھ عند دراستھ لمبید ( و . ) ھمنخفضال
L. )حیث الحظ تثبیط بالمجموع الجذريALRالمجموع الخضري () وARN) بعد معاملتھا بمبید(PM مقارنة(

  . لورتنكلاب

  ةرذلاروذبلریذجلا لوطو ةشیورلا لوطو مایأ 7و4) تأثیرتراكیزمبید البندمثلین في نسبة األنبات بعدمرور1جدول رقم(
  .ءارفصلا

  )PMتراكیز(
تر)/ل 3(حجم/حجم)(سم

نسبة األنبات بعد مرور
 ایام4

مرورنسبة األنبات بعد 
 )مس(ریذجلا لوط )مس( ةشیورلا لوطایام7

6.00a25.00a2.19a0.49a )ةرطیسلا( رفص

1.46.00a8.00b0.45b0.30ab

2.85.00a8.50b0.40b0.38ab

4.18.00a10.50b0.39b0.25b

. المدى  ددعتم نكندرابتخأ بسح 0.05الفات معنویة عند أحتمال الحروف المختلفة تشیر الى وجود أخت

10في نسبة بقاء البادرات بعد  0.05حدوث انخفاض معنوي عند مستوى احتمال  2) ( مقر لودج جئاتن حضوت امك
  روذبلا تأثیر المبید حیث تسبب المبید بنسبة قتل كبیره فياوراق وھنا یظھر فعل و 2-3ایام ونسبة بقاء البادرات بعمر 

فاخات بالمجموع انتجذري او مجموع خضري  وتورمات ومجموع  مع ظھور البادرات المشوھة (اي بادرات بدون 
  .)1) كما موضح في الشكل رقم (الجذري او الخضري
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فعل وتأثیر المبید   :)1  
A. (control) 
B.1.4 
C.2.8 
D.  4.1 

  عومجملا هوشت قاء نتیجةایام حیث فشلت البذور الناتجة في الب10التي قادت الى انخفاض نسبة بقاء البادرات بعد و
  ثیح قاروا 2-3ادرات المشوھھ من االستمرار بالبقاء من عمر تتمكن الب. كما لم الخضري والجذري بفعل المبید

  دیبملا لعف دكؤی ام اذھو ) لجمیع تراكیزالمبید مقارنة بالكترول.0.00الى ( 3 -2انخفضت نسبة بقاء البادرات بعمر
  مدعو ماسقنألل دیبملتغیرمعنوي بعد المعاملة بالمبید.ربما بسبب عرقلة ا .كما لم یسجل الوزن الطري للبادرات أي

  امك  meiotic) لألنقسام الخیطي PMادرات المشوھھ یعود على عرقلة مبید (أستقرار النمو.ان سبب ظھور الب
  ماساو لالرتفاع  الغیر طبیعي في معدل االنق Srivastava  ،2014و  Singh ثوحبلا بلغا كلذ ىلا تراشا

) نتیجة تحرر اصناف االوكسجین DNAناتج من اكسدة (كما ان ضرر ال 2016واخرون   Aboulilaاالعتیادي
  .)2017وأخرون Demir) والذي یقود الى الطفرات بالخالیا قدیكون سبب لظھور البادرات المشوھة ((ROSالفعال 

زاد من معدل الخالیا الشاذه و عتیادي و) ثبط معدل االنقسام االPM) ان مبید(2018واخرون (  Vermaكما اكد 
كل ھذه التغیرات ھي مؤشرات على الضرر الجیني .و  . ھمسقنملا ریغلا و  ھمسقنملا اغیھ في الخالیالزیوغ الصب

  ءاقبلا ةبسنو، تابنألا نم مایأ  10ونسبة البقاء بعد  )مغ(تاردابلل يرطلا نزولا يف مبید البندمثلین ) تأثیرتراكیز2جدول(
 . أوراق 3-2ادرات الذرة الصفراءبعمر  بلل

) م/حجم) (حجPMتراكیز(

  )رتل/ 3(سم

 تاردابلا ءاقب ةبسن  مایأ 10نسبة البقاء البادرات بعد   )مغ(  تاردابلل يرطلا نزولا

 .قاروأ3-2بعمر  

0.60a25.00a22.30a )ةرطیسلا( رفص

1.40.60a7.50b0.00b

2.80.50a8.50b0.00b

4.10.80a10.50b0.00b

. متعدد المدى حسب اختباردنكن 0.05معنویة عند احتمال  الحروف المختلفة تشیر الى وجود اختالفات
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  مایا ةعبسو ةعبرأ رورم دعب تابنالا ةبسن يف 0.05حدوث انخفاض معنوي عند مستوى احتمال  3)كما بین جدول (
  روذبلاب لتق ةبسن ثودح ىلا دوعی تابنالا  ةبسن ضافخنا نا (254nm)عند طول الموجي UV-Cبعد تعرض ألشعة 

تزداد نسبة القتل مع زیادة دقیقھ و 30بدات من فترة تعرض و 254nmعند طول موجيUV-Cألشعةبعد تعرض 
دقیقھ مع حدوث نباتات طافره تفوقت على مجموعة الكونترول بالطول , كما موضح في 120فترة التعرض الى 

  .)2الشكل رقم (

والتي تعتبر اكثر  UV-Cراألشعة فره یعود الى تأثی اطلا تاتابن نیوكتتل البذور وانخفاض نسبة االنبات وان ق
بالتالي اشدھا تطفیراً  ربكأ لتق ةبسن ببست املك ةعشالا نا امك وDNAامتصاصا من قبل المادة الوراثیھ uvأطوال

  دنع يونعم ضافخنأ ھسفن لودجلا نیبی  امك.2015)واخرون Abdulkareeml ; 2012كانت اكثر تطفیراً (ھادى,
 أنزیمات النمو یعود الى تأثر قد الرویشة والجذیر في طول الرویشة و الجذیرأن انخفاض طول 0.05ال مستوى أحتم

 .ومنلا لدعموروذبلا تابنأ ةبسن نم ضفخی ةیجسفنبلا قوف ةعشألل ةطامطلاروذب ضیرعت نأ 2011محمد , فقد ذكر
نزیمات والھرمونات والمسارات البنائیة تغیرات وراثیة وأخرى فسلجیة تسبب خلال في وظائف األكما تسبب األشعة 

 ر نسبة األنبات والنموللنبات.وبالتالي تغی

 .ریذجلا لوطو ةشیورلا لوطو ءارفصلا ةرذلا روذبل تابنألا ةبسن يفUV-C) تأثیرفترات التعرض ألشعة3جدول(

  ضرعتلا تارتف
UV-Cألشعة

  دعب تابنسبة األن
 مایا4مرور

  دعب تابنألا ةبسن
 مایا7مرور

 )مس(ریذجلا لوط  )مس( ةشیالروطول 

OOa38.00a1.86a22.00a.13 ةقیقد 0

0.50b1.50b0.58bc0.10b ةقیقد 30

10.00a10.50c0.99b0.10b ةقیقد 60

10.50b2.00c0.00c0.10b ةقیقد 120

  .ىدمل ا ددعتم نكندرابتخأ بسح 0.05فات معنویة عند أحتمال الحروف المختلفة تشیر الى وجود أختال

تغیرات تشریحیة في جذورالذرة الصفراء في تجربتنا الحالیةحیث زادت كثافة الشعیرات  UV-Cلقد سببت أشعة
  .)3الجذریة كرد فعل نتیجةالتعرض لألشعة كما موضح في الشكل رقم (

 ) (uv-c controlباتات ذرة غیر معاملة بأشعة ن  E,D,A) یوضح 2 ( مقر لكش
C,B  رة بعد التعرض ألشعة نباتات ذرة طافuv-c254  ( يجوملا لوطلا دنعnm   (
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. )254nmعند الطول الموجي(UV-Cبعد التعرض ألشعة  ) یوضح تحفیزالشعیرات الجذریة3الشكل رقم (

A-غیرمعرضة ألشعة وربذUV-C .مجموعة السیطرةB    -  دقیقة 30فترة التعرض

C-  دقیقة 60فترة التعرضD-  دقیقة120فترة التعرض

  ضرعتلا التى أكدت أن ظھور الشعیرات الجذریة بعد Agrawal ،2017و Rai؛ Nielsen,2018وبھذا نتفق مع 
والتي تمنع ضرراألشعة على sunscreenت الشمس  ایقاوب فرعتو تابنلا ىدل ةیامحلا تایلأ نم UV-Cشعةأل

 .الخالیا النباتیة مستقبال

أن  في وزن الطري للبادرات 0.05حدوث انخفاض معنوي عند مستوى احتمال 4)كما اظھرت نتائج جدول(
ل خاد ھیجولویسفلا تایلمعلاعھ على شكل المورفولوجي ویر االشقد یعود الى تأث انخفاض الوزن الطري للباردات

Salmaكمیة الفالفونیدات (الحیویھ وكمیة البروتینات والكاربوھدرات وكمیة البرولین و  ةلتكلا مكارت تالدعمالخلیھ و
في دراستھم 2011وأخرون  Najeebكما أكد الباحث  )  Castronuovo ;2014 2011محمد, ;2011وأخرون, 
رض ھذا النبات للفترات المائیھ الى ان تعوھو من النباتات  Juncus effususعلى نبات  UV-Cشعھلتأثیر اال

(15,30 and 45) دقیقةمن أشعةUV-Cھیویحلا ھتلتك و تابنلا ومن يف تاریغت تثدحا .  

  ءاقنسبة بایام و10في نسبة بقاء البادرات بعد  0.05حدوث انخفاض عند مستوى أحتمال 4) (لودج حضوی امك
ً عند  التعرض ال 3-2البادرات بعمر  ان انخفاض نسبة بقاء  254nmعند طول الموجي  UV-Cشعةاوراق معنویا
  عومجملا يف ھیجولویسف تتحدث تغیرا UV-Cالى ان تعرض الشعھأوراق یعود 3-2ایام وبعمر10البادرات بعد 

  دكا امك .)2011وأخرون, Najeebحجم الكلوروبالست  (الخضري والجذري واختزال محتوى الكلوروفیل و
)Castronuovo  ,ان تعرض بادرات الطماطة الشعة2014وأخرون (UV-Cببس دق هالعا يجوملا لوط دنع  

 ,2015اضراراً فسیولوجیھ و مورفولوجیھ مؤكدة في االوراق و الجذور قادت الى موت البادرات لنبات الطماطھ . 
Abdulkareemet alلكن دقیقھ لیست فقط تؤثر على الصفات الفسیولوجیھ و 60 ان فترات التعرض األعلى من

  نأ.)photoxidationبغات التي تختزل نتیجیة اكسدة الكلوروفیل (تؤثر ایضا على التشریح الداخلي للنبات والص
سبب ظھور طفرات (بادرات تفوقت بالطول على مجموعة السیطرة )على  UV-Cالتعرض لالشعةفوق البنفسجیة

 .UV-Cتاً مع التعرض ألشعة ید الذي تسبب بظھوربادرات مشوھة بنسبة كبیرة  مقارنعكس فعل المب
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  تابنألا نم مایأ 10 في الوزن الطري للبادرات (غم) نسبةالبقاءللبادرات بعدUV-Cتأثیرفترات التعرض ألشعة )4جدول(
  .قاروأ 3-2،نسبة البقاءللبادرات بعمر

-2بادرات بعمر قاء النسبة ب  مایأ 10نسبة البقاء البادرات بعد   )مغ(تارداالوزن الطري للبUV-Cفترات التعرض ألشعة
أوراق3

1.30a38.00a22.00a ةقیقد 0

0.05b1.50c0.10b ةقیقد 30

1.00a10.00b0.10b ةقیقد 60

1.15b2.00c0.10b ةقیقد 120

 .ىدملا ددعتم نكندرابتخأ بحس 0.05الحروف المختلفة تشیر الى وجود أختالفات معنویة عند أحتمال 

انخفضت جمیع الصفات  ل بین تراكیز المبید وفترات التعرض أذا خادتلل ةیونعم تافالتخأ  دوجو ىلا )5یشیرالجدول (
  مل  امك لجمیع فترات التعرض .وھنا یظھر تأثیر األشعة الضار على األنبات والنمو. %0 المدروسة عند التركیز

تأثیر السلبي والتثبیطي ل على الوھذا دلی دقیقة للتركیزأعاله. 120عند فترة التعرض   ةشیورلا لوطل تانایب يأ لجست
) بعدم 2014وأخرون,(  Castronuovoلألشعة في فترات التعرض األعلى من ساعة واحدة وبھذا نتفق مع الباحث 

  ضرعتلا يدؤی ثیح عة.دقیقة بسبب موت النباتات نتیجة ضرر األش 120تسجیل بیانات للنباتات المعرضة للفترة
في وظائف األنزیمات والھرمونات والمسارات  ت وراثیة وأخرى فسلجیة تسبب خلالألشعة فوق البنفسجیة الى تغیرا

  .)2011البنائیة للمواد وبالتالي تغیر نسبة األنبات والنمو(محمد،

التعرض أذا انخفضت جمیع ) وفترات 4.1و2.8و1.4( سجل الجدول نفسھ تداخالت معنویة بین تراكیزالمبید  امك
ین لھما تأثیر تثبیطي واضح على التأثیر السلبي المشترك للمبید واألشعة فكال العاملالصفات المدروسة وھنا یظھر 

والمعاملة  30كما لم تظھر أي بادرات لمعامالت المقارنة في فترة التعرض  بادرات الذرة الصفراء. أنبات ونمو
Shettaفقد ذكر( ثبیطي أكبر.كلما زاد تركیزالمبید وفترات التعرض كان التأثیرالتحیث  4.1و2.8بتراكیز المبید 

  عاونأ ضعبل bو aدقیقة أكثرتأثیرا على تركیز الكلورفیل  120) أن فترة التعرض Ibrahim,2009و
  Vermaة منخفضال األشجارالمدروسة.كما أن مبید البندامثلین یمتلك تأثیرات سمیة حتى في التراكیز

  كلذكو ةقیقد 120وفترة التعرض  1.4التركیزلطول الرویشة عند تداخل  0.00كما سجل . ) 2018خرون(وأ
 وھذاأیضا دلیل على التأثیرالسلبي لألشعة والمبید في األنبات والنمو. عند نفس فترة التعرض . 4.1التركیز

  ةبسن يف ایونعم تالماعملا ةفاك ىلع ةقیدق 60والمعرضة لألشعة لفترة الزمنیة  4.1بتركیز تفوقت المعاملة بالمبید
یلغي األثر  أن ھذا األرتفاع ال %نسبة أنبات مقارنة بمعاملة الكنترول .20أیام حیث سجلت  4مرور األنبات بعد

 أیام من األنبات.7السلبي لألشعة والمبید وھو نتیجة عدم أستقرار النمو حیث أصبحت النتیجة غیر معنویة بعد مرور
  دوعی اذھو قاروأ 3-2سبة بقاء البادرات بعمرداخل بین تراكیزالمبید وفترات التعرض غیرمعنوي في نكما كان الت

  ةلماعم ترمتسأ نیح يف البادرات المعرضة للمبید واألشعة حیث لم تستمر البادرات بسبب تشوھھا. الى موت
 .UV-Cالسیطرة والبادرات الطافرة نتیجة التعرض ألشعة 

یة على بادرات الذرة الصفراء وأن تأثیره یبدأ استنا الحالیة أن مبید البندمثلین یمتلك تاثیرات سمنستنتج من نتائج در
  تببست ثیح ةیریفطت تاریثأت UV-C%.كماتمتلك أشعة 1.4تراكیزالواطئة حیث ظھرت التشوھات من التركیزمن ال

ل لذانوصي بتجنب أستخدام المبید عند بنسبة قتل للبذورمع ظھورنباتات طافرة تفوقت على مجموعة السیطرة بالطو
  مادختسأ يدافتو.ةیجسفنبلا قوف ةعشصفراء خاصة في فصل الصیف لتجنب تداخل المبید مع األزراعة الذرة ال

 التراكیز العالیة ألنھا تضر بالمحصول وتلوث البیئة
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  لوطو ةشیورلا لوطو مایأ 7و 4مرور بعدفي نسبة األنبات  UV-Cتأثیر التداخل بین تراكیزمبید البندمثلین وأشعة )5جدول(
.   أوراق لبادرات الذرة الصفراء 3-2نبات ،نسبة البقاء بعمرأیام من األ 10لوزن الطري (غم) ونسبةالبقاء بعد او )مس(ریذجلا

  )PMتراكیز(
 )مجح/مجح(

 )رتل/ 3(سم

  ضرعتلا تارتف
UV-Cألشعة

نسبة األنبات 
بعد 
ایام4مرور

نسبة األنبات 
بعد 
امای7مرور

  لوط
  ةشیورلا

 )مس(

  لوط
 )مس(ریذجلا

  يرطلا نزولا
 )مغ(تاردابلل

  ءاقبلا ةبسن
البادرات 

 مایأ 10بعد 

  ءاقب ةبسن
البادرات 
-2بعمر 

 قاروأ3

 )ةرطیسلا( رفص

018.00a88.00a4.90a0.94a1.80b88.00a88.00a

300.00e4.00cd2.20b0.48bc0.00e4.00cd0.40b

604.00de4.00cd1.66bc0.17cd0.40de4.00cd0.40b

2.00de4.00cd0.00c0.36bcd0.20de4.00cd0.40b ةقیدق 120

1.4

014.00abc22.00b1.34bc0.67ab1.40abc22.00b0.00b

302.00de2.00cd0.10c0.14cd0.20de2.00cd0.00b

606.00cde6.00cd0.36c0.31bcd0.60dec4.00cd0.00b

2.00de2.00cd0.00c0.10cd0.20de2.00cd0.00b ةقیقد 120

2.8

010.00bcd22.00b0.80bc0.71ab1.00bcd22.00b0.00b

300.00e0.00d0.00c0.00d0.00e0.00d0.00b

6010.00bcd12.00bc0.80bc0.72ab1.00bcd12.00bc0.00b

1200.00e20.00b0.00c0.09cd0.00e0.00d0.00b

4.1

010.00bcd20.00b0.40c0.51bc1.00bcd20.00b0.00b

300.00e0.00d0.00c0.00d0.00e0.00d0.00b

6020.00a20.00b1.14bc0.50bc2.00a20.00b0.00b

2.00de2.00cd0.00c0.00d0.20de2.00cd0.00b ةقیقد 120

 .ىدملا ددعتم نكندرابتخأ بسح 0.05الحروف المختلفة تشیر الى وجود أختالفات معنویة عند أحتمال 

  رداصملا

zea mays) تقییم بعض مبیدات مكافحة االدغال المصاحبة لمحصول الذرة الصفراء (2019العبیدي ,محمد اكرم عبداللطیف. ( L. أطروحة دكتوراة . كلیة الزراعة و . (
 , جامعة الموصل .الغابات 

 ،دار أبن االثیر للطباعة والنشر الموصل ،العراق . SAS) ، التحلیل االحصائي في البحث العلمي وبرنامج 2010لعبیدي ،سالم حمادي عنتر .(ا
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Toxic Effect Of Pendimethalin and UV-C Radiation On Germination and Corn 
Growth Zea mays L Seedling

Nahla Salim Hammok
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ABSTRACT

     Pendimethalin (PM) is pre-emergence herbicide for weed control in corn crop. Which
high doses gave more damage to crop.UV-C radiation is important factor in ecology 
which its level increase as the result of Ozon layer imbalance.The objective of this 
experiment was to determine the damage or toxicity of two factors on corn Seedling. The 
experiment tested in the laboratory with two factors, the first was herbicide dose (0.0   , 
1.4 , 2.8 ,4.1ml/L) which equal to the dose in field a (0.5 , 1, 1.5 L/Donme) while the 
second factors was seed corn treated with UV-C radiation in different time (0.0 ,30 ,60 
,120 minuet) it used CRD design. The percentage of germination was taken after four and 
seven days. The results showed a significant decrease in the: percentage of germination
after seven days, shoot, root length (cm) and survival rate of the seedling at all doses of 
herbicide. Except the germination percentage after four days and seedling fresh weight 
were not significant.Also, maristimic tissue were distend and deformities while appeared 
from low concentrations and this distinguishes the (pm) herbicide from the remnant of the 
herbicides studied. UV-C had reduced germinationpercentage of seeds exposed to
different periods and all studied traits also more hair root on radical had seen with 
increase shoot length (mutant). On other hand corn seeds which expose to radiation did 
not infect with fungus during the experiment.Theinteraction (herbicide x radiation) gave 
asignificant effect on reducing all parameters of the seedling.     

Keywords: Herbicide, UV-C radiation, Zea maysL., Germination, Pendimethalin. 


