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تأثير معمق نهعي الخسائر Kodamaea ohmrei – AR1و Rhodotorula
 mucilaginosa-ARفي تحدين صفات الشسه لبادرات نبات الحشطة في غرفة
الشسه
2
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2.1

1

السمخص
استخجم نؾعيؽ مؽ الخسائخ احجاىسا معدولة مؽ التخبة  Kodamaea ohmeri- AR1والثانية مؽ التفاح االصفخ
 Rhodotorula mucilaginosa -ARلتحجيج قجرتيسا عمى تذجيع نسؾ نبات الحشظة وتحديؽ صفاتو اعيخت الشتائج
أن الشباتات السمقحة بعدلتي الخسائخ والسدروعة عمى وسط اكار الساء ادت إلى استظالة الجحور بذكل معشؾي إذ بمغ طؾل
الجحر  9.1) cmو )8.6لكل مشيا عمى التؾالي ندبة لمسقارنة غيخ السمقحة بالخسيخة ,إذ بمغت  .)6.6( cmكسا ادى
ِ
صفاتو إذ بمغ فييا
معاممة بحور نبات الحشظة بسعمق الخسائخ وزراعتيا عمى وسط البتسؾس إلى تعديد نسؾ الشبات وتحديؽ
ارتفاع البادرات وطؾل الجحر  22.1 ,22.7(cmو )12.9 ,14.0لكل مؽ العدلتيؽ عمى التؾالي وبفارق معشؾي عمى
السقارنة التي بمغ فييا ارتفاع البادرات وطؾل الجحر  11.0) cmو  ،) 8.2كسا ادت إلى زيادة الؾزن الجاف لمسجسؾع
الخزخي والجحري  0.028 ,0.030(g/ plant-1و ) 0.032 ,0.035لكل العدلتيؽ  Kodamaea ohmeri -AR1و
 Rhodotorula mucilaginosa- ARفي حيؽ بمغ الؾزن الجاف لمسجسؾع الخزخي والجحري في السقارنة g/ plant-1
( 0.020و )0.023عمى التؾالي .كسا أدت إلى زيادة عجد الجحور الجانبية ومداحة الؾرقة  6.1 ،6.3( cm2و،6.3
 )6.0لكل مؽ العدلتيؽ عمى التؾالي ،ندبة لمسقارنة التي بمغت  )4.8 ,4.6 (cm2لكل مشيسا عمى التؾالي .وعشج معاممة
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 أعيخت الشباتات السمقحة زيادة معشؾية في,بادرات نبات الحشظة بسعمق كل مؽ نؾعي الخسائخ وزراعتيا في وسط البتسؾس
 الؾزن الظخي لمسجسؾع، الؾزن الظخي لمسجسؾع الخزخي، طؾل الجحر،جسيع صفات الشسؾ السجروسة ارتفاع البادرات
 مداحة الؾرقة باإلضافة، عجد الجحور الجانبية، الؾزن الجاف لمسجسؾع الجحري، الؾزن الجاف لمسجسؾع الخزخي،الجحري
.)إلى زيادة معشؾية في تخكيد الكمؾروفيل في الشباتات السمقحة بالخسائخ مقارنة بكافة الشباتات غيخ السمقحة (السقارنة
. صفات الشسؾ، نبات الحشظة، معمق الخسائخ: الكمسات الدالة
DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.13
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Abstract
Suspension of two yeast types one of them isolated from soil and the other from yellow
apple, Kodamaea ohmeri –AR1and Rhodotorula mucilaginosa –AR were used to determine
their ability to enhance the growth of seelding wheat plant and improve it's growth characters.
Results showed that plants inoculated with each type of the yeasts and planted on water agar
medium caused significant root elongation with 9.1 and 8.6 cm respectively as compared to
non-inoculated plants which was 6.6 cm. Seeds treated with yeast suspension and planted on
peatmoss encouraged plant growth and improve growth characters of the plant and gave
seedling hight and radical length equall to 22.7, 22.1 cm and 14.0, 12.9 cm as compared to un
inoculated control plants with 19.0 and 8.2 cm respectively. Also increased the dry weight of

Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq,
kujss.journal@gmail.com
712

)Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS
)Volume 14, Issue 4, December 2019, pp. (217-235
)ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online
shoot and root system by 0.030, 0.028, 0.035, 0.032 g/ plant-1 comparing with the un
inoculated controls by 0.020 and 0.023 g / plant-1 for each of Rhodotorula mucilaginosa -AR
and Kodamaea ohmeri –AR1respectively. Moreover increased the number of lateral roots and
leaf area signitfcautly by 6.3, 6.1 and 6.3, 6.0 cm2 whereas for control plants it reached 4.6
and 4.8 cm2 respectively. Inoculated wheat seeldings with each of two type yeast suspension
enhanced all test growth parameters high seeldings، length root، soft weight of vegetable
total، soft weight of root total, dry weight of vegetable total, dry weight of root total, number
of lateral root, paper area as well as chlorophyll content of the plants as compared with
controls.
Keyword: Suspension yeast, Wheat plant, growth characters.
DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.4.13
 .1السقدمة:
تعسل االحياء السجيخية السذجعة لشسؾ الشبات ) Plant Growth promoting (PGPعمى تحفيد نسؾ الشبات وزيادة
االنتاج ،والحج مؽ االصابة بالسسخضات وكحلػ عؾامل االجيادات الحيؾية وغيخ الحيؾية [ .]1تعج ىحه الكائشات السجيخية
مفيجة في التظبيقات الدراعية ،كسحفدات لشسؾ الشبات ومبيجات حيؾية وكعؾامل في السعالجة الشباتية ضج االصابة
بالسسخضات السختمفة [ ]2أن ىحه االحياء الجقيقة  PGPتذجع نسؾ الشبات مؽ خالل اآلليات السباشخة وغيخ السباشخة تتؼ
االليات السباشخة مؽ خالل انتاج اليخمؾنات الشباتية مثل االوكديشات والجبخليشات ,ويعج انجول حامض الخميػ Indole
) Acetic Acid (IAAأكثخ االوكديشات شيؾعاً في الشبات إذ يشغؼ الجؾانب السختمفة لشسؾ الشباتات وتظؾرىا [ .]3عالوة
عمى ذلػ فان االحياء السجيخية مثل البكتخيا والفظخيات والخسائخ تستمػ القجرة عمى انتاج  IAAمذابو لحلػ السؾجؾد في
الشبات [.]4
باإلضافة إلى انتاج اليخمؾنات ،كسا يسكؽ ان تعسل عمى تعديد اخح السغحيات مؽ خالل عجة اليات مثل إذابة
الفؾسفؾر العزؾي وقج يعدى ذلػ إلى انتاج الحامض العزؾي وازالة السعادن الثقيمة [ .]5أما االليات الغيخ مباشخة لتذجيع
نسؾ لشبات حيث تعسل ىحه االحياء السجيخية عمى خفض أو مشع التأثيخات الزارة لمكائشات السسخضة لمبشات عؽ طخيق
السكافحة الحيؾية لمسسخضات مؽ خالل إنتاج السزادات الحيؾية أو االنديسات السحممة لمججار الخمؾي ىحا يعسل عمى
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تحديؽ صحة الشبات وتذجيع الشسؾ بؾاسظة زيادة عيؾر الذتالت وحيؾيتيا وزيادة االنبات والؾزن الظخي والجاف لمسجسؾع
الخزخي والجحري [ .]6اليجف مؽ الجراسة ىؾ تحجيج قجرة عدالت الخسائخ عمى تعديد نسؾ بادرات نبات الحشظة وتحديؽ
صفات الشسؾ.

 .2السهاد وطرائق العسل:
لغخض اختبار تحديؽ صفات الشسؾ لشبات الحشظة باستعسال عدالت الخسائخ السشتجة لل  IAAتؼ
استخجام الخسائخ السعدولة مؽ التخبة باتباع طخيقة [ ]7والثسار (التفاح االصفخ) تبعا لظخيقة [ ]8شخرت
العدالت تبعا لمرفات السؾرفؾلؾجية والكيسؾحيؾية [ ]9وتؼ تاكيج التذخيص باستعسال  PCR amplificationوالتدمدل
الجدئي عشج السشظقة )(5- Its1-5.8S-Its2 rDNA Its4 (5-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3
و ]10[ GGAAGTAAAAGTGCTAACAAGG-3) Primer Its5والتي اثبتت قجرتيا عمى انتاج ىخمؾن IAA
وىي  K.ohmeriو  Rh.mucilaginosaجخى ذلػ بسعاممة بحور وبادرات نبات الحشظة بخاشح عدالت الخسائخ وكسا
ياتي:
 2.1تحزير المقاح:
استخجام الؾسط  MEBلتحزيخ لقاح الخسيخة لقح الؾسط بعدالت الخسيخة حزؽ بجرجة ℃  28لسجة  48ساعة ،تؼ
حداب عجد خاليا الخسيخة باستخجام شخيحة العج  Heamocytometerقبل االستخجام.
 2.2التعقيم الدطحي لمبذور:
عقست بحور الحشظة الشاعسة صشف إباء  99سظحياً وذلػ بغسخىا بااليثانؾل  70%لسجة  5دقائق بعج ذلػ تؼ
تعكيسيا بسحمؾل ىايبؾكمؾرات الرؾديؾم  0.5%لسجة  30ثانية غدمت بالساء السقظخ السعقؼ خسذ مخات [.]11
 2.3تجربة استطالة الجذور:
تؼ تمكيح بحور الحشظة السعقسة سظحياً بغسخىا بسعمق الخسائخ لسجة ساعة بيشسا معامالت الديظخة تؼ غسخىا بساء
مقظخ معقؼ ,بعج ذلػ زرعت في اطباق بتخي حاوية عمى وسط اكار الساء وحزشت في غخفة التشسية
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 Growth chamberبجرجة ℃ 25لسجة  7أيام .تؼ قياس طؾل الجحور والسجسؾع الخزخي وندبة االنبات لمبحور وحيؾية
الذتالت [ .]12تؼ زراعة ( )8بحور في كل طبق تؼ حداب معجل ثالث أطباق باعتبارىا مكخر واحج.
حدبت الشدبة السئؾية لحيؾية الذتالت باستخجام السعادلة التالية:
حيؾية الذتالت % :لإلنبات × (طؾل السجسؾع الخزخية  +طؾل الجحور).
 2.4معامالت البذور:
غسخت بحور نبات الحشظة السعقسة سظحياً في معمق عدالت الخسائخ بحجؼ لقاح  810×2خمية /بحرة لسجة  24ساعة
زرعت البحور في سشاديؽ صغيخة حاوية عمى وسط البتسؾس بسعجل  8بحور/اصيص وبثالث مكخرات.
 .1بتسؾس معقؼ  +بحور معقسة (مقارنة).
 .2بتسؾس معقؼ +بحور معاممة بالعدلة K.ohmeri - AR1
 .3بتسؾس معقؼ  +بحور معاممة بالعدلة Rh.mucilaginosa -AR
 2.5معامالت البادرات:
تؼ زراعة بحور نبات الحشظة السعقسة سظحياً عمى وسط  water agarلسجة  4أيام في عخوف مغمسة بسعجل ()6
بحور في كل طبق وبثالث مكخرات في كل اصيص ،بعج ذلػ أخحت البادرات وتؼ تمكيحيا لكل مؽ نؾعي الخسائخ إذ تؼ
معاممة كل بادرة بـ  100lبسعمق عدالت الخسائخ بيشسا تؼ معاممة الديظخة بساء مقظخ معقؼ ووضعت الدشاديؽ في غخفة
التشسية  growth chamberعشج درجة ح اخرة ℃ .25لسجة  3أسابيع مع سقي الشباتات كل يؾم بساء مقظخ معقؼ .تؼ قياس
طؾل الجحور والسجسؾع الخزخي والؾزن الظخي والجاف لمسجسؾع الجحري والخزخي والجحور الجانبية ومداحة الؾرقة وقج
استخجمت في ىحه التجخبة نفذ السعامالت الدابقة السحكؾرة آنفاً [.]13
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 2.5تقدير محتهى الكمهروفيل:
تؼ تقجيخ محتؾى الكمؾروفيل تبعاً إلى طخيقة [ ]14و[ ]15بأخح  200mgمؽ االوراق الشباتية الظخية وتؼ سحق االوراق
باستخجام ىاون خدفي وباضافة  )20( mlمؽ االستيؾن بتخكيد  80%وفرل الخاسب الستبقي بؾاسظة جياز الظخد السخكدي
نؾع  CYAN centrifuge-cl008تؼ قخاءة االمتراصية عمى االطؾال السؾجبة  )645 -663(nmبؾاسظة جياز
السظياف الزؾئي .Spectrophotometer
استخدمت العالقات التالية لحساب الكلوروفيل  AوB
Chl.a = (12.7 (D663) - 2.69 (D645) × V (1000×w).
Chl.b = (22.9 (D656) - 4.68 (D663) × V (1000×w).
 =Dقخاءة الكثافة الزؾئية لمكمؾروفيل لسدتخمص عمى االطؾال السؾجبة  )645 -663 )nmعمى التؾالي.
 =Vالحجم النهائي لالستيون المخفف بتركيز (.)08%
 =Wالوزن الرطب بالغرام للنسيج النباتي الذي تم استخالصه.
 2.6تحزير مقاطع االندجة الشباتية:
السحاليل السدتخجمة في تثبيت االندجة الشباتية
 .1محمؾل التثبيت فؾرماليؽ -حامض الخميػ -كحؾل Formalin Acetic Acid Alcohol F. A.A.
 .2محمؾل صبغة الدفخانيؽ .Safranin
 .3محمؾل صبغة االخزخ الدخيع .Fastgreen
 .4محمؾل التسييد .differentiation solution
 .5تجرج كحؾل اثيمي .122% 10% 22% 02%
 .6وسط تخويق :زايميؽ.
 .7وسط تذخيب وطسخ.
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 .8وسط لرق وسط تغظية.
 2.7القتل والتثبيت:
قظعت العيشات بظؾل مشاسب (الجحر) ما بيؽ  )1-2( cmووضعت في قشاني زجاجية  vialsسعة )22) ml
وبحجود  )20( mlمؽ محمؾل .)1958( Sass . F.A.A
Ethylacohol → 50.0 ml
Glacial acetic acid → 50.0 ml.
Formaldehye (40:1) → 10.0 ml.
water → 35.0 ml.
تخكت العيشات في السحمؾل لسجة  24 -20ساعة في درجة ح اخرة الغخفة.
 8.2الترويق والتذريب:
اعتسجت طخيقة [ ]16مع بعض التحؾيخات حيؽ مخرت قظع العيشات برؾرة متتابعة في مديج مؽ الكحؾل االثيمي
السظمق والدايميؽ ولسجة ساعتيؽ لكل مخحمة كسا يأتي:
 .1كحؾل مظمق :زايميؽ (.)1:3
 .2كحؾل مظمق :زايميؽ (.)1:1
 .3كحؾل مظمق :زايميؽ (.)3:1
 .4زايميؽ نقي.
 2.9الطسر والتحسيل:
استخجمت قؾالب حجيجية وبذكل متؾازي السدتظيالت وبأحجام مشاسبة وضع فييا كسية مؽ الذسع السشريخ ثؼ وضع
الشسؾذج السظمؾب در ِ
استو وصب فؾقو شسع مشريخ ايزاً بيجوء تخكت في مكان بارد لسجة  24ساعة إلى أن يترمب
بذكل كامل ،ندعت القؾالب الحجيجية بعج ترمب الذسع ثؼ ثبتت عمى قظع خذبية خاصة ثؼ قظعت بؾاسظة Microtome
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إلى اشخطة بدسػ  )12 -8(mفخشت السقاطع عمى شخائح زجاجية ووضعت عمى صفيحة معجنية ساخشة بجرجة ح اخرة
℃ ( )40-50لغخض تثبيت السقاطع وازالة تجعجاتيا.
 2.10ازالة الذسع والتربيغ:
تؼ اتباع طخيقة [ ]16و [ ]17عؽ طخيق تسخرييا بدمدمة تشازلية مؽ الكحؾل االثيمي 50% 70% 90% 100 %
لسجة ( )5دقائق لكل مشيا بعج ذلػ صبغة الشساذج بربغة الدفخانيؽ لسجة ( )24-8ساعة ثؼ سمدمة تراعجية مؽ الكحؾالت
 100% 95% 70% 50%لسجة ( )5دقائق لكل مشيا ثؼ صبغت بربغة االخزخ الدخيع  Fastgreenبعجىا مخرت
بكحؾل اثيمي مظمق لسجة  5دقائق .وجخى تسخيخىا بالدايميؽ الشقي لسجة  3دقائق ولسختيؽ ثؼ نغفت الذخائح مؽ الربغة
الدائجة بؾرق التخشيح وحسمت بعجىا تحسيالً دائسياً باستعسال  Distyrene-Plasticizer-Xylene D. P.Xعمى السقاطع
ومؽ ثؼ وضع غظاء الذخيحة ونقميا إلى صفيحة معجنية ساخشة ودرست السقاطع بؾاسظة السجيخ الزؾئي
السخكب(.)Optika ،Italy

 .3الشتائج والسشاقذة :
 3.1تأثير معمق الخسائر عمى استطالة جذور نبات الحشطة عمى وسط آكار الساء:
أعيخت نتائج الجراسة أن معاممة بحور نبات الحشظة بسعمق كل مؽ العدلتيؽ K.ohmeri – AR1
و  Rh.mucilaginosa -ARأدت إلى تعديد نسؾ الشبات واستظالة الجحور بفارق معشؾي عشج مدتؾى احتسال  p0.05عؽ
معاممة الديظخة عشج زراعتيا عمى وسط آكار الساء لسجة  7أيام بجرجة ح اخرة ℃ .25إذ بمغ ارتفاع البادرات  8.7( cmو
 )8.4لكل مؽ العدلتيؽ عمى التؾالي ,مقارنة بالبحور غيخ السمقحة لسعاممة الديظخة  .)7(cmوبمغ طؾل السجسؾع الجحري
 )9.1(cmو ( )8.6لكل مؽ  K.ohmeri -AR1و  Rh.mucilaginosa -ARعمى التؾالي بيشسا كان طؾل الجحر
لسعاممة السقارنة  )6.6(cmكسا في الججول  1وشكل  1وربسا ىحا يعؾد إلى أنتاج السؾاد السحفدة لشسؾ الشبات مؽ قبل
عدالت الخسائخ ومشيا  .IAAىحه الشتائج تتفق مع ما جاء بو [ ]13إذ اشار أن تمكيح بحور نبات االرز بالخسيخة CtHY
وزراعتيا عمى  Water agarادى إلى حجوث اختالفات معشؾية في حيؾية البادرات واطؾال الجحور والبادرات عشج مدتؾى
احتسال ( ،)P<0.05كحلػ بيؽ ارتفاع حيؾية الذتالت مقارنة مع معاممة الديظخة في حيؽ اليؾجج فخق معشؾي في ندبة
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االنبات بيؽ معاممة الديظخة والسعامالت السمقحة بالخسيخة  .وفي دراسة اخخى فقج اوضح كل مؽ [ ]18ان غسخ بحور نبات
الظساطة بسعمق خسيخة  Saccharomyces cerevisiaeبتخكيد  5 g/lلسجة  12ساعة ادى الى زيادة ندبة االنبات وطؾل
السجسؾع الجحري ووزنو الخطب والجاف وطؾل السجسؾع الخزخي ووزنو الخطب والجاف.
تحتاج الخسائخ إلى  IAAلتحفيد نسؾ اليايفات الكاذبة التي تداعج عمى استيظانيا في الشباتات العائمة (السزيفة)،
[.]21[ ]20[ ]19
جدول  :1تأثيخ معمق الخسائخ عمى استظالة جحور نبات الحشظة عمى وسط آكار الساء.
السعامالت
السقارنة
K.ohmeri -AR1
Rh.mucilaginosa -AR

ارتفاع البادرات ()cm
*7.0 B

طهل الجذر ()cm
6.6 C

ندبة االنبات %
% 100

حيهية الذتالت
1360 C

8.7 A
8.4 A

9.1 A
8.6 AB

% 100
% 100

A1272
1660 AB

* الحخوف الستذابو تجل عمى عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السعامالت في العسؾد الؾاحج عشج مدتؾى احتسال ()0.05
حدب اختيار دنكؽ متعجد السجى.

 -Bالعزلة Rh.mucilaginosa

 -Aالعزلة K.homeri

شكل  :1تاثيخ معمق عدالت الخسائخ عمى استظالة جحور نبات الحشظة .
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 3.2تأثير معمق عزالت الخسائر عمى انبات الحشطة وتحدين صفات نسه الشبات:
أدت معاممة بحور نبات الحشظة بسعمق الخسائخ عمى البتسؾس بجرجة ح اخرة ℃  25لسجة  4أسابيع إلى تحديؽ
مؾاصفات نسؾ الشبات وبفارق معشؾي عؽ السعاممة السقارنة ججول  .2إذ أعظت السعاممة السمقحة بعدالت الخسائخ مؾاصفات
اعمى في نسؾ الشبات بمغت  )22.7(cmو ( )22.1الرتفاع البادرات و )14.0(cmو ( )12.9لظؾل الجحور لكل مؽ
العدلتيؽ  K.ohmeri- AR1وRh.mucilaginosa -ARعمى التؾالي ,مقارنة مع معاممة الديظخة الشباتات غيخ
السمقحة بالخسيخة التي بمغت  )19.0(cmو( )8.2لكل مشيسا عمى التؾالي .شكل  2كسا اعيخت الشتائج أن ىشاك اختالفات
معشؾية في عجد الجحور الجانبية ومداحة الؾرقة إذ بمغت  )6.1( ،)6.3(cm2و( )6.0( ،)6.3لكل مؽ العدلتيؽ عمى
التؾالي ,بيشسا بمغت عجد الجحور الجانبية ومداحة الؾرقة لسعاممة السقارنة  )4.6(cm2و ( )4.8عمى التؾالي.
واوضحت نتائج التحميل االحرائي في الججول  2حجوث زيادة معشؾية في الؾزن الظخي والجاف لمسجسؾع الخزخي
والجحري في جسيع السعامالت السمقحة بالخسائخ ندبة لمسقارنة.

 -Bالعزلة Rh.mucilaginosa

-Aالعزلة K.ohmeri

شكل  :8تاثيخ معمق الخسائخ عمى بادرات نبات الحشظة في وسط البتسؾس.
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جدول  :8تأثيخ معمق الخسائخ عمى نسؾ بحور نبات الحشظة وتحديؽ صفات الشسؾ.

السعامالت

المقارنة
K.ohmeri -AR1
Rh.mucilaginosa
-AR

ارتفاع

طهل

البادرات

الجذر

()cm

()cm

19.0
*B
77.2
A

8.2
B
14.0
A

22.1
A

12.9
A

الهزن الطري الهزن الطري الهزن الجاف الهزن الجاف
لمسجسهع

الخزري

لمسجسهع
الجذري

لمسجسهع

لمسجسهع

الجذري

الخزري

g/ plant- 1 g/plant-1 g/plant-1 g/plant-1
0.149 C

0.147 C

0.023 C

0.023 B

0.190 A

0.250 A

0.030 A

0.035 A

0.173
B

B2.712

0.028
AB

0.032 A

عدد الجذور مداحة الهرقة
الجانبية

()cm2

4.6
B
6.3
A

4.8
B
6.3
A

6.1
A

6.0
AB

* الحخوف الستذابو تجل عمى عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السعامالت في العسؾد الؾاحج عشج مدتؾى احتسال  0.05حدب اختيار
دنكؽ متعجد السجى.

 3.3تأثير معمق عزالت الخسائر عمى نسه بادرات نبات الحشطة:
بعج زراعة بحور نبات الحشظة السعقسة في اطباق بتخي عمى وسط آكار الساء لسجة  4أيام في عخوف مغمسة ودرجة
ح اخرة ℃  25ت ؤخح البادرات ويتؼ معاممتيا بخاشح الخسائخ لسعخفة تأثيخه عمى صفات نسؾ الشبات حيث اعيخت الشتائج أن
السعامالت السمقحة بعدالت الخسائخ اعظت فخوقات معشؾية ولجسيع الرفات مقارنة مع معاممة الديظخة الغيخ ممقحة وبمغ
ارتفاع الباردات وطؾل الجحور  )21.5(cmو( )10.0( ،)20.1و ( )9.0لكال العدلتيؽ K.ohmeri –AR1
وRh.mucilaginosa -ARعمى التؾالي في حيؽ بمغت معاممة السقارنة  )6.5( ،)16.4(cmلكل مشيسا عمى التؾالي.
كحلػ الحال بالشدبة لعجد الجحور الجانبية ومداحة الؾرقة إذ بمغ  )6.6(cm2و( )3.8( )4.3( ,)6.2لكل مؽ العدلتيؽ
عمى التؾالي و  ) 2.7( ,)4.0(cm2لسعاممة السقارنة لكل مؽ عجد الجحور الجانبية ومداحة الؾرقة عمى التؾالي ،بيشسا بمغ
الؾزن الظخي والجاف لمسجسؾع الخزخي  )0.126( ،)0.138(g/ plant-1و( ،)0.020( ،)0.021ولمسجسؾع الجحري
 )0.155( ,)0.186( g/ plant-1و( )0.021( )0.023لكل العدلتيؽ-AR1

K.ohmeri

و-AR

Rh.mucilaginosaعمى التؾالي .في حيؽ أن معاممة السقارنة بمغت  )0.016( ,)0.104(g/ plant-1و()0.088
و( )0.015لكل مشيسا عمى التؾالي كسافي الججول  3و الذكل .3
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جدول  :3تأثير معلق الخمائر في نمو بادرات نبات الحنطة.

السعامالت

ارتفاع

طهل

البادرات

الجذر

()cm

()cm

الهزن الطري الهزن الطري الهزن الجاف الهزن الجاف
لمسجسهع

لمسجسهع

الجذري

الخزري

لمسجسهع

الخزري

لمسجسهع
الجذري

g/plant-1 g/plant-1 g/plant-1 g/plant-1

0.088
0.104
6.5
16.4
السقارنة
C
C
C
*C
0.186
0.138
10.0
21.5
K.ohmeri –AR1
A
A
A
A
0.155
9.0
 20.1 Rh.mucilaginosa0.126 B
B
B
BA
AR
* الحخوف الستذابو تجل عمى وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السعامالت في

0.015
0.016
B
B
0.023
0.021
A
A
0.021
0.020
A
BA
العسؾد الؾاحج عشج مدتؾى

عدد الجذور
الجانبية

مداحة
الهرقة

( )cm
2

2.7
4.0
C
C
4.3
6.6
A
A
3.8
6.2
B
A
احتسال  0.05حدب

اختيار دنكؽ متعجد السجى.

B

A

-Bالعزلة Rh.mucilaginosa

-Aالعزلة K.ohmeri

شكل  :3تاثيخ معمق الخسائخ عمى بحور نبات الحشظة عمى وسط البتسؾس.
ىشاك العجيج مؽ الجراسات التي اثبت قجرة الخسائخ عمى انتاج  IAAوتحفيد نسؾ الشبات وتحديؽ
صفاتو ,فقج بيؽ [ ]22قجرة الخسيخة  Ustilago esculentaعمى انتاج كسيات عالية مؽ  IAAإذ بيؽ ان زراعة نبات
التبغ Nicotinia benthamnin

مع خسيخة  U.esculenta Jyc070عدزت نسؾ الشبات وان التفاعل بيؽ الشبات

والخسيخة كان بؾاسظة إنتاجيا لـ IAAأدت إلى تؾسع مشظقة السخستيؼ القسي لمجحر في الشبات ىحه الشتائج تذيخ إلى أن
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إنتاج االنجول ال يذارك في التشافذ بيؽ الخسائخ وانسا تذجع نسؾ الشباتات وتظؾرىا ىحا يقؾد إلى نغخية االنتخاب الظبيعي
التي ربسا فزمت تظؾر  IAAكجدئية تفاعل بيؽ ىحه الكائشات ,كسا بيؽ انو يحفد استظالة الجحور االولية ربسا ىحه الشتيجة
تعؾد إلى فعالية انقدام الخاليا في اندجة الجحور .كحلػ أوضح [ ]4أن زراعة نبات أذن الفأر  Arabidosisمع عدالت
الخسائخ تعدز تكؾيؽ الجحور الجانبية ىحه الشتائج تذيخ إلى تأثيخ األوكديؽ السشتج مؽ قبل العدالت وبيؽ أن الخسائخ ال
تعدز الكتمة الحيؾية كشسؾ السجسؾع الخزخي انسا برؾرة خاصة تعسل عمى تحفيد تكؾيؽ الجحور الجانبية والذعيخات
الجحرية.
إن تعديد نسؾ الشبات بؾسظة الخسائخ وتحفيد نسؾ الجحور والسجسؾع الخزخي يعؾد إلى فعالية  IAAوحامض
الجبخليؽ  ]24[ ]23[ GA3تذيخ األدلة أن انتاج  IAAبؾاسظة الخسائخ يمعب دور ميؼ في تذجيع نسؾ الشباتات وتظؾرىا
[ ,]25كسا وجج [ ]26ان استخجام العدلة  C.tropicalis 39-ssmادت إلى زيادة نسؾ وانتاج محرؾل الحرة مقارنة مع
الديظخة.
كسا بيؽ [ ]27إن خسيخة  Cyberlindnera Saturnusتعدز نسؾ نبات الحرة وطؾل السجسؾع الجحري والخزخي
كسا أوضح [ ]13أن تمكيح البادرات بخاشح الخسيخة  C.tropicalsال يحجث فخقاً معشؾياً في الؾزن الجاف لمسجسؾع
الخزخي لكؽ ىشاك فخق معشؾي في الؾزن الجاف لمسجسؾع الجحري عشج مدتؾى احتسال ( )P<0.05مقارنة مع معامالت
السقارنة غيخ السمقحة بالعدلة بعج ثالثة اسابيع مؽ الدراعة .ىحه الشتائج مقاربة لسا تؾصمت إليو دراستشا الحالية أن الؾزن
الظخي والجاف لمسجسؾع الجحري أعمى مؽ السجسؾع الخزخي وربسا يعؾد إلى تأثيخ االوكدجيؽ مؽ قبل العدالت عمى
السجسؾع الجحري .يعج  IAAضخورياً لكال الجحور االولية والجانبية وأن مدتؾى  IAAيؤثخ في طؾل الجحور االولية [.]28
إن تمكيح الشبات بـ  IAAالسشتج مؽ قبل البكتخيا يحفد تكؾن الجحور الجانبية والذعيخات الجحرية
[ ]29كحلػ اعيخت الشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا أن ىشاك فخق معشؾي بيؽ العدلتيؽ في تأثيخىسا عمى نسؾ السجسؾع
الخزخي والجحري وربسا يعؾد ذلػ إلى اختالىسا في انتاج السؾاد السحفدة لمشسؾ ومشيا  ،IAAإذ تختمف العدالت في انتاجيا
لمـ .]27[ IAA

Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq,
kujss.journal@gmail.com
771

)Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS
)Volume 14, Issue 4, December 2019, pp. (217-235
)ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online
اشارت ىحه الجراسة إلى تأثيخ راشح الخسائخ في تعديد وتحديؽ صفات نسؾ الشبات إذ أعيخت فخوق معشؾية في
جسيع الرفات السجروسة مقارنة مع معاممة الديظخة كسا تؼ تقجيخ محتؾى الكمؾروفيل ندبة لمشباتات السمقحة بعدالت الخسائخ
ومعاممة السقارنة إذ اعيخت أن ىشاك فخقاً معشؾياً في كسية الكمؾروفيل ( )B,Aلمعدلتيؽ K.ohmeri –AR1
و Rh.mucilaginosa -ARإذ بمغت ( )3و( )2.1لمكمؾروفيل  Aو( )1.4و( )1.0لمكمؾروفيل  Bعمى التؾالي كسا في
الججول ( ,)4في حيؽ أن معاممة الديظخة ( )1.0و ( )0.5لكل مؽ كمؾروفيل  B, Aعمى التؾالي واوضح [ ]22زيادة في
عجد الجحور الجانبية وطؾل الداق والؾزن الظخي ومحتؾى الكمؾروفيل في نباتات التبغ السمقحة بالعدلة  JYC385مقارنة
مع العدالت االخخى.
جدول  :4تقدير محتوى الكلوروفيل في النباتات المعاملة وغير المعاملة بالخمائر(ملغم\غم من وزن المادة الرطبة).
السعامالت

كمهروفيل A

كمهروفيل B

السقارنة

*1.0 C

C2.0

K.ohmeri –AR1

A2

A1.2

Rh.mucilaginosa -AR

B7.1

B1.2

* الحخوف الستذابو تجل عمى عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السعامالت عشج مدتؾى احتسال  0.05حدب اختيار دنكؽ
متعجد السجى.
 3.4الدراسة التذريحية :
لسعخفة تأثيخ راشح الخسائخ عمى نسؾ خاليا جحور نبات الحشظة وتظؾرىا فقج اجخيت دراسة السقاطع التذخيحية لمجحور
السعاممة بخاشح الخسيختيؽ K.ohmeri -AR1و Rh.mucilaginos -ARفقج بيشت الشتائج تظؾ اًر واضحاً في عجد طبقات
خاليا القذخة مقارنة بسعاممة الديظخة شكل  .4كسا أدت إلى حجوث كثافة في انتغام الخاليا في االسظؾانة الؾعائية ىحا يجل
عمى زيادة نذاط انقدام الخاليا كحلػ لؾحظ زيادة معشؾية في القذخة الجاخمية واالسظؾانة الؾعائية ججول .5
ىحه الشتيجة تتفق مع ما تؾصل إليو [ ]22إذ أوضح أن زراعة نبات التبغ  Nicotinia benthamianaمع الخسيخة
 Ustilago esculenta Jyco70يذجع استظالة الجحور االولية مقارنة معاممة الديظخة باالضافة إلى زيادة عجد طبقات
القذخة وكحلػ زيادة كثافة انتغام الخاليا في االسظؾانة الؾعائية وبيؽ أن U.esculataال تريب أندجة الجحور لحا ربسا
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تكؾن الخسائخ قج انتجت مدتؾيات مشاسبة مؽ  IAAلتحفيد انقدام الخاليا في اندجة الجحر التي بجورىا ادت إلى استظالة
الجحور االولية .كحلػ اوضح [ ]30أن تمكيح التخبة Pachytirchospora transvaalensis, Kluyveromyces
 waltiو  Sacharromgcopsis ataegensisادى إلى زيادة في صبغات البشاء الزؾئي وزيادة محتؾى الدكخيات
والبخوتيشات الحائبة لشبات بشجخ الدكخ واعيخت الجراسة التذخيحية لمجحور والؾرقة إلى زيادة اقظار الحدم الؾعائية وعجد
وقظخ االوعية الخذبية .كسا ذكخ [ ]31أن رش نبات الكخاويا  Carum carviبالخسيخة الجافة ادى إلى زيادة جسيع
الكياسات التذخيحية لمجحر وقظخ السقظع وقظخ الحدمة الؾعائية وسسػ القذخة الثانؾية.

A

B

-A

معاممة السقارنة

C

 -Bالعدلة K.ohmeri

 -Cالعدلة Rh.mucilaginosa

شكل  :4تاثيخ معمق الخسائخ عمى الرفات التذخيحية لجحور نبات الحشظة.
جدول  :5تأثيخ راشح الخسائخ عمى الرفات التذخيحية لجحور نبات الحشظة.
السعامالت

عدد طبقات
القذرة

سسك القذرة
m

القذرة الداخمية
m

الخذب التالي
m

االسطهانة

الهعائية m

السقارنة
K.ohmeri –AR1
– Rh.mucilaginosa
8.2A
61.5B
16.4 A
94.3 A
3B
AR
* الحخوف الستذابو تجل عمى عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السعامالت عشج مدتؾى احتسال  0.05حدب اختيار دنكؽ
*3B
5A

41B
102.5 A

8.2 B
16.4 A

41.0C
82A

متعجد السجى.
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