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  التأثیر الحیوي ألشعة المایكروویف في نبات السفرنده

  

  إبراهیمبشیر عبد اهللا 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم علوم المحاصیل الحقلیة

  

  ةصالخال

زرعت . جامعة بغداد–كلیة الزراعة /أجریت هذه التجربة في البیت الزجاجي التابع لقسم وقایة النبات 

2008\2\15براعم حیه بواقع قطعتین في كل أصیص بتاریخ 5ل منها على رایزومات السفرندة الحاویة ك

سم  ومدد تعریض 20,15,10,5اعتمدت أربعة أعماق للزراعة . جامعه بغداد–مقلوعة من حقل كلیه الزراعة 

أوضحت النتائج تأثیر موجات المایكروویف في قتل النسیج النباتي. المایكروویفطباخ دقیقه ألشعة 6,4,2,0

دقیقه اقل 6وتباینت تأثیرات هذه الموجات بتباین مدة التعریض حیث زادت نسبة القتل بزیادة المدة فأعطت المدة 

% 51.11برعم في حین أعطت معاملة المقارنة أعلى معدل براعم حیة بلغت % 3.33معدل براعم حیه بلغ 

، في حین برعم22.50أعلى معدل بلغ مس20زادت نسبة البراعم الحیة بزیادة العمق إذ أعطى العمق . برعم

سم نسبة 5دقیقه في العمق 6أعطت المدة . برعم% 17.78سم  اقل معدل براعم حیه بلغ 5أعطى العمق 

سم قیاسا بمعاملة المقارنة 15.07دقیقة طول الجزء الخضري إذ بلغ2زادت المعاملة . 0.00براعم حیه بلغت  

ن هذا البحث إمكانیة استعمال أشعة المایكروویف بعد تصنیع جهاز حقلي نستنتج م.سم3.26التي بلغ معدلها 

  .في مكافحة األدغال وحتى المعمرة منها  ودراسة الجدوى االقتصادیة من ذلك

  

Biological effect of microwave radiation in Sorghum halepense
  

Basheer A. Abraheem
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This experiment was undertaken in the greenhouse of the Dept. of Plant 

Protection, College of Agriculture, Univ. of Baghdad. Rhizomes of Sorghum 
halepense was cut units pieces of 5 buds each. The rhizomes was depths (5,10,15,20) 
cm and four times exposure to oven microwave radiation(0,2,4,6, min) .The results 
showed the effect of microwave radiation to kill rhizome buds. It showed an increased 
killing tissue when exposure increased in time. The time 6 min gave lower mean of 
live bud (3.33%) as compared to control which was (51.11%). The live bud was  
increased when depth of planting increased. The depth 20 cm gave higher percentage 
of live bud (22.50%). The depth 5 cm gave lower level of live bud (17.78%). The time 
6 min at the depth 5 cm gave no live bud. The treatment of 2 min exposure to 
microwave radiation showed an increase in the length of shoot (15.07% cm) an 
compared to the control treatment ( 3.26 cm).   
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  ةلمقدما

أومى ضوئیات تسمن جسیمات  Electromagnetic wavesالكهرومغناطیسیةالموجات تتألف

أو لون الضوء ونوعه سواء كان مرئیا یحدد  تختلف طاقتها باختالف طولها الموجي الذي,فوتونات او كوانتات

التردد = vجیم الضوئي وطاقه ال= Eإنحیث (E=hv:ة من خالل العالقالضوئیةالطاقةتقاس .غیر مرئي 

تحسب من حاصل ضرب ثابت  Eqطاقه الفوتون ) Jsec-11034×6.624(ثابت بالنك ویساوي= hو

الطیف الكهرومغناطیسي یقسم إن. )hc/λ=Eq()1(بالنك في سرعه الضوء مقسوما على الطول الموجي

والضوء البنفسجیةوفوق السینیةواالشعه كاما وأشعهالكونیةاالشعه مناطق منها إلىحسب الطول الموجي 

وتون یتناسب عكسیا مع طول طاقه الفوموجات الرادیو وان محتوى الدقیقةالمرئي وتحت الحمراء والموجات 

تكسر جزئیات ألنهاالخلیةتكون خطره على البنفسجیةفوق مثل االشعهالطاقةفالفوتونات عالیه .الموجي

مثل االشعه تحت الحمراء فا نها ال)الطویلةذات الموجات(الطاقةمنخفضةتونات بینما الفو ,الخلیةعضویه في 

الموجات أنمن المعلوم .)2(الروابط تكسروال الدورانیه للجزئیات الطاقةفقط تزید ألنهاتضر الخالیا 

جات غیر مؤینه المایكرویه تقع بین موجات الرادیو والموجات تحت الحمراء في الطیف الكهرومغناطیسي وهي مو 

زیادةوهذا یعمل على الواحدةالثانیةالذبذبات في فآالاهتزاز الذرات بمستویات عالیه قد تبلغ زیادةوتعمل على 

  ).3(مْ 100من                             أكثرلتبلغ الحرارةرات وبالتالي زیادة درجه االحتكاك بین الذ

تفرع مجوف مكون من سالمیات مأملسنبات قائم , و الرایزوماتعمر یتكاثر بالبذور السفرنده دغل م

عدیمة االذینات و , شریطیة الشكل ذات عرق وسطي  واضحاألوراق, سم125معدل ارتفاعه حوالي , و عقد

بیضویة الشكل ومعدل عدد البذور التي یكونها بنیة اللون–البذور حمراء , عنقودیة خضراءاألزهار, اللسین

من المنبعثةالموجات ) 4(میكاهرتز3000-300ف المنزلي من یبلغ تردد طباخ المایكرووی. بذرة2750النبات 

نستطیع تخیل شده االهتزازات التي تحدث MHz300 -300000بینالموجبةأطوالهاطباخ المایكروویف تتراوح 

حد إلىالحرارةزازات التي ترفع درجه البروتینات في خالیا النبات وهذه االهتأوةالدهنیوالجزئیاتلجزئیات الماء 

نشاطها ألغلباإلنزیماتتعمل على فقدان مْ 60الحرارةدرجه إن).3(یغلي الماء لكنه الیفوق درجه غلیان 

درجه غلیان حتى تتوقف  نهائیا عن العمل في ) Denaturation(بسبب التغیر في التركیب الطبیعي لها 

معظم خالیا تموت ,وبالتالي موتهاالخلیةلیان هذه تعمل على تجلط بروتینات درجه الغأنفضال عن ). 5(الماء

على تخثر البرتوبالزم في العالیةالحرارةتعمل إذ,كافیهلفترةمْ 55-45بینحرارةتعرضت لدرجهماإذالنبات 

ومدة التعرض الحرارةرجه على النباتات باختالف دالحرارةشدة تأثیریختلف ,فعالیتهااألنزیماتالخالیا وتفقد 

وهي ) 6(األدغالبوصفها احد طرق مكافحة الحرارةوتستعمل للحرارةمنه المعرضةونوع النبات وعمره والجزء 

تبار وهي حدیثة ما تزال هذه التقنیة قید االخ.ةالكیمیاویالطریقةكما یحصل في البیئةتلوث الةطریقه فیزیاوی

) 8(Sartoratoكما وجد . األدغالاستخدامه في مكافحة مكانیةإ) Mattsson )7نسبیا فقد وجد

معاملة بذور إن.األدغالأنواععلى طیف واسع من تأثیرلموجات المایكروویف إن)Granatstein)9و

األدغالبذور أنواععلى تثبیط نمو اغلب قادرةغیرها أو المایكروویف بأشعةبمعامالت حراریة سواء األدغال

لقتل وأكثرمْ 100درجة حرارة إلىتحتاج فإنهاكانت البذور جافه أذاأما, ْم 80- 60بدرجة من رطبهكانتإذا

ةتربالالمایكروویف في قتل بذور الشوفان البري في أشعة)11(وآخرونAllenكما استعمل ). 10(األدغالبذور 

  .قتل البذورلفیةكامْ 80الحرارةدرجة فكانت
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تنتشر بواسطة الزاحفة التي المعمرةاألدغالمن تعدفي البلد والمنتشرةالخبیثة لاألدغامن السفرندة

من طریقه وامتالكه للبراعم بأكثرفي مكافحة هذا الدغل تكمن في انتشاره الصعوبةأن).6(الرایزومات والبذور

الرایزومات لهذه النباتات أوضریة الخاألجزاءو كثیرا ما تتقطع بعض اویةیالكیمبالمبیدات تتأثرالتي الالسابقة

باقي مناطق إلىخالل العملیات الزراعیة بواسطة المحاریث و العازقات المیكانیكیة فتعمل على نشرها 

بطرق غیر كیمیائیة مثل الهواء الحار و الماء األدغالاستعملت العدید من التقنیات في مكافحة .)12(الحقل

لذا هدف .)13(وغیرها من الطرقالتجمیداللهب و فوق بنفسجیة و یزر واألشعةاللو تحت الحمراء األشعةو الحار

دون ترك والمعمرةوالحولیةوالرفیعةالعریضةاألدغالتصلح لمكافحه للمكافحةةطریقه فیزیاویإیجادإلىالبحث 

  .للبیئةملوثه مخلفات 

  

  المواد وطرائق العمل

الرایزومات غسلت م 2008- 2-15جامعة بغداد في -اعةالزر قلعت رایزومات السفرنده من حقل كلیة 

بالستیكیه أكیاسزرعت الرایزومات في .براعم5على الواحدةالقطعةقطع بحیث تحتوي إلىبالماء وقطعت 

تین من رایزومات كل كیس قطعوضع في .التربةسم عن سطح 20,15,10,5أعماقبالرمل في مملئه

في البیت الزجاجي وسقیت األكیاسوضعت ,CRDتام التعشیة تصمیم عمل الاست.مكرراتثالث بوالسفرنده

سم ثم عوملت جمیع المعامالت بموجات 5ذات العمق األصصوبعد شهر بزغت النباتات في الحاجةحسب 

التي المقارنةدقیقه فضال عن 6,4,2لمدة ,هرتزMHz3000ترددطباخ المایكروویف ببواسطةالمایكروویف 

موجات المایكروویف في رفع درجة حرارة تأثیرتزادزیادة رطوبة التربةأنن االحظ الباحث. ون معاملهتركت بد

,)توقف بزل الماء منهاماعند(وجیزةبعد سقیها بفترة األصصلذلك عوملت جمیع , وبقلة الرطوبة تقلاألصص

  :اآلتیةالمعادلةمن الحیةللبراعم المئویةالنسبةتمن معاملتها استخرجت الرایزومات وحسبأسبوعینوبعد 

  100×البراعم الكليعدد/الحیةالبراعم عدد=الحیةللبراعمالمئویةالنسبة

حللت النتائج ووفق التصمیم المتبع باستخدام .التربةالسیقان التي بزغت فوق سطح أطوالكذلك حسب 

للمقارنة0.05تحت مستوى معنویة L.S.Dواستعمل اقل فرق معنوي )Genstat(الجاهز اإلحصائيالبرنامج 

  .بین متوسطات المعامالت

  

  والمناقشةالنتائج 

  :الحیةموجات المایكروویف في معدل البراعم تأثیر

حیث یالحظ الفرق الحیةموجات المایكروویف جلیا في معدل البراعم تأثیر.1یظهر من الجدول 

دقیقه 6,4,2وبین المعامالت %51.11دل براعم حیه بلغ معأعلىأظهرتالتي المقارنةبین معامله المعنوي 

, هذه المعامالت معنویا فیما بینهاكذلك اختلفت .بالتتابع%17.50,10.83,3.33معدالت بلغت أعطتالتي 

من المنبعثةلما كانت الموجات . قلل من نسبة البراعم الحیةلإلشعاعزیادة مدة التعرض إنوهذا دلیل على 

متعامدین هما المجال المغناطیسي والكهربائي جزأینهي موجات كهرومغناطیسیة تتكون من طباخ المایكروویف

میكاهرتز في 300000-300وتذبذب الموجة بین القطب الشمالي و الجنوبي و السالب و الموجب بتردد من 

, أنفاالمذكورةلمجال المغناطیسي هو بالسرعة قطبیة اعلى شحنة الموجة و یطرأالتغیر الذي إنالثانیة الواحدة أي 

لذا فهي تسلك سلوك سالبة والنباتیة تتكون من جزیئات تمتلك شحنة موجبة األنسجةالسوائل و إنمن المعلوم 

السالبة تنجذب نحوه و األجزاءفعندما یخترق الجزء الموجب من الموجة النسیج النباتي فان , مغناطیس مجهري
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إحداثلذا فهي تعمل على سالب من الموجه،الللجزءل یحدث نفس الشيءوبالمقابهمعتصطف إنتحاول 

قریبه من بسرعةتكون هذه االهتزازات ) من وزن النبات%80منأكثرالذي یشكل (اهتزازات لجزیئات الماء 

عالیه بسبب ةحرار إحداثعلى السریعةالحركةتعمل هذه إذ, في النسیج النباتيالمؤثرةسرعة تردد الموجه 

كافیه الن تفقد مْ 60الحرارةفي حین ان درجة ).3(مْ 100من أكثرإلىفهي قد تصل االحتكاك بین الجزیئات 

وتتوقف نهائیا عن العمل في درجة غلیان الماء ب التغیر في التركیب الطبیعي لهااغلب نشاطها بسباألنزیمات

وبالتالي موتها بحیث تموت معظم خالیا الخلیةجلط بروتینات درجة الغلیان هذه تعمل على تإنفضال عن ).5(

على تخثر البروتوبالزم العالیةالحرارةحیث تعمل ,كافیه لفترةمْ 55- 45بین حرارةلدرجة تعرضت ماإذاالنبات 

ومدة الحرارةعلى النباتات باختالف درجةالحرارةشدةتأثیرویختلف ,فعالیتهااألنزیماتفي الخالیا وتفقد 

طرق مكافحة إحدىبوصفها الحرارةتستعمل إذ,للحرارةالتعریض ونوع النبات وعمره والجزء المعرض منه 

وقد تحطم بناءها في خالیا ةوالدهنیالسكریةالموجات تؤثر كذلك في الجزیئات هذه إنفضال عن ).6(األدغال

رایزومات وجزء (تعرض النسیج النباتيزیادة مدةأنیالحظ ) 3(ومدة التعرض اإلشعاعحسب شدة النبات 

حتى وصلت في الحیةقد قللت من نسبة البراعم وقرب النسیج النباتي و سطح التربةاإلشعاعإلى)خضري 

0.00معدل أعطتحد الغطاء المبرم على جمیع براعم دغل السفرنده حیث إلىدقیقه 6سم والزمن 5العمق 

أعطىإذ,الدغلعلى لإلشعاعالضار األثرالتقلیل من عملت علىة العمقزیادقصر مدة التعریض و لكن 

أوتشتت أووهذا قد یفسر عن طریق انعكاس .%20.00معدل براعم حیه بلغأعلىدقیقة 2لمدة سم 20العمق 

كلما زاد عمق التربةبطبقه اكبر المعادن ومركباتها وحجم اكبر من ماء التربةامتصاص الموجه التي تخترق 

  .لذي یشتت الموجه ویقلل من طاقتهاااألمرالتربةیزومات داخل الرا

  

  السفرندهتأثیر أشعة المایكروویف في النسبة المئویة للبراعم الحیة لرایزومات نبات)1(جدول 

أعماق 

سم/المعامالت
  دقیقة/ أوقات المعامالت

  المتوسط  6  4  2  مقارنة

5  51.11  13.33  6.67  0.00  17.7  
10  52.22  13.33  10.00  3.33  19.72  
15  51.11  16.67  13.33  3.33  21.94  
20  50.00  20.00  13.33  6.67  22.5  

  0.75  1.51  %5م .ف.ا

    3.33  10.83  15.83  51.11  المتوسط

  0.75  %5م .ف.ا

  

  :موجات المایكروویف في طول الجزء الخضري تأثیر

  یالحظ تفوق معاملةإذت المعامالت وجود فروق معنویة بین معدال. 2تبین معدالت الطوال جدول 

طول النبات في معاملة المقارنة أضعافسم وهو یعادل تقریبا خمسة 15.07دقیقة معنویا بمعدل طول بلغ 2

4.63معدل بلغ أعطتإذدقیقة معنویا على معاملة المقارنة 4كذلك تفوقت معاملة . سم3.26أعطتالتي 

. سم0.00دقیقة التي لم یحدث فیها بزوغ بمعدل 6املة المقارنة و معاملة كذلك وجد فرق معنویا بین مع. سم

أكثرسم لكنها قد تكون بحاجة لوقت 20البراعم كانت حیة و نامیة تحت سطح التربة في العمق أنلوحظ 

14.00,27.67معدالت بلغت 15و 10و 5األعماقفي أعطتدقیقة قد 2مدة أنیالحظ كذلك .للبزوغ
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و إنباتهاأواستعمال موجات المایكروویف في تحفیز النمو إمكانیةسم بالتتابع  مما یعطي مؤشر عن 18.63,

قد یحصل أوبزیادة العمق زاد طول النبات ألنهدقیقة 2وضوحا في مدد اقل من أكثرالتأثیرقد یكون هذا 

المایكروویف تعمل على زیادة ألشعةئة الترددات الواطأنحیث وجدت .اإلشعاعالمحفز من خالل تقلیل التأثیر

) 15(Aladjadjiyanكما وجد). 14(في فعالیة و نشاط انزیم الفا امیلیز الذي هو انعكاس  لنشاط  الجبرلین 

غیر لبذور النباتات مقارنا ب425Wالمایكروویف بطاقة بأشعةعند المعاملة اإلنباتفي طاقة ونسبة زیادة

Gleditschia triacanthosمعامله لبذور نباتاتال pseudoacacia,Caraganaar borescens, 

Laburnum anagiroides, Robinia. كما وجدAladjadjiyan)16( وNelson)17(أشعةإن

على زیاده في تحفیز انبات المایكروویف تعمل على تحفیز نمو وانتاجیة المحاصیل المعامله كما انها تعمل

  .رالبذو 

  

  السفرندهلنباتالمایكروویف في ارتفاع الجزء لخضري أشعةرتأثی)2(جدول 

أعماق 

سم/المعامالت
  دقیقة/ أوقات المعامالت

  المتوسط  6  4  2  مقارنة

5  11.00  14.00  9.00  0.00  8.50  
10  2.04  27.67  9.50  0.00  9.80  
15  0.00  18.63  0.00  0.00  4.65  
20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  0.75  1.51  %5م .ف.ا

    0.00  4.62  15.07  3.26  المتوسط

  0.75  %5م .ف.ا
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