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 ك حاصؿ حبكب الذرة البيضاء  بادراتالفي انبات كبزكغ  تأثير تحفيز البذكر
 خضير عباس جػػػػػدكع                       رشا رعػػػػػػػػػػػد نجـ 

 كمية الزراعة-جامعة بغداد–كمية الزراعة   قسـ المحاصيؿ -جامعة بغداد–قسـ المحاصيؿ الحقمية  
 Rashraad1991@yahoo.com                                        

 المستخمص
جامعة بغداد /  –كمية الزراعة  –الحقؿ التابع لقسـ المحاصيؿ الحقمية نفذت تجربتاف األكلى مختبريةفي مختبر الدراسات العميا,كالثانية حقميةفي

بهدؼ تحسيف خكاص انبات بذكر أصناؼ مختمفة مف الذرة البيضاء كزيادة كتسريع نسبة بزكغها في الحقؿ 2015لعاـ الجادريةخالؿ المكسـ الخريفي
نفذت التجربةبترتيب األلكاح عمى بعض صفات نمك كحاصؿ حبكب الذرة البيضاء.بمعاممتها ببعض منظمات النمك النباتية كالفيتامينات كانعكاس ذلؾ 

عيف كانقاذ( المنشقة عمى كفؽ تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة كبثالثة مكررات.تضمنت األلكاح الرئيسةثالثة أصناؼ مف الذرة البيضاء )رابح كأبك سب
كحامض  0-ممغـ لتر 011ساعة بمنظمات النمك النباتية )حامض الجبريميؾ بالتركيز  72عها لمدة األلكاح الثانكية فتضمنت تحفيز بذكر األصناؼ بنقأما 

فضال عف معاممة  0-ممغـ لتر 01( كنقع البذكر بحامض األسككربؾ بالتركيز 0-ممغـ لتر 011كالسايتككاينيف بالتركيز 0-ممغـ لتر 01السالسيمؾ بالتركيز 
كنسبة  (%0030تفكقت بذكر الذرة البيضاء المنقكعة بحامض الجبريميؾ معنكيا بأعمى النتائج لصفات سرعة االنبات ) )زراعة البذكر جافة(.المقارنة 

( كالكزف الجاؼ سـ 00300( كطكؿ الركيشة )غـ 131021( كالكزف الجاؼ لمجذير )سـ 7308كطكؿ الجذير )%( 9031اإلنبات المختبرم القياسي)
( قياسا بالبذكر المنقكعة بالمحاليؿ الكيميائية األخرل كالبذكر الجافة 12.04كقكة البادرة ) غـ( 13000اؼ لمبادرة )( كالكزف الجغـ 13180لمركيشة )

 )غير المنقكعة( التي حققت أقؿ النتائج لمصفات المذككرة آنفان بالتتابع.
 الكممات المفتاحية :الذرة البيضاء , منظمات النمك , نسبة االنبات , نسبة البزكغ
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ABSTRACT 

Two experiments were conducted; the first one was at the lab. of the graduate studies and the second one was at 

the field of Field Crop Department - College of Agriculture- University of Baghdad/ Al- Jadiriyah during the fall 

season of  2015. The objective was to improve the germination characteristics of seeds of different sorghum 

cultivars and speed up their field emergence by seed priming technique with plant hormones and vitamins and 

its relationship with the growth and grain yield. The design was Randomized complete Block (RCBD) with split- 

plot arrangement and three replicates. The three cultivars (i.e.Rabeh, Abosabaen and Inqath) occupied the main 

plots, while seed priming treatments {i.e.seed soaking with:gibberellic acid (600 mg L
-1

), salicylic acid (50mg L
-

1
),cytokinin (100mg L

-1
) and ascorbic acid (30mgL

-1
)} for 24 hours and control treatment (dry seed) occupied the 

sub-plots. Primed seed with gibberellicacid significantly gave the highest values of germination speed (63.6%), 

standard germination percentage (83.0%), radical length(2.69cm) root dry weight (0.0540g), shoot length 

(11.65cm), shoot dry weight (0.096g), seedling dry weight (0.151 g) and seedling vigor (12.04) compared with the 

other priming treatments and unprimed seeds which gave the lowest values of these characters, respectively. 
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 المقدمة
 Sorghum bicolor L تواجو زراعة وتطوير الذرة البيضاء

ىي ضعف انبات في العراق عددًا من المشاكل لعل أبرزىا 
البذور ونموىا غير المتجانس والذي يعد سببا رئيسا النخفاض 

الحيوية والالحيوية  الحاصل نتيجة تعرض النبات لالجيادات
المختمفة, إذ بدا واضحا أن انباتًا لمبذور سريعًا في حدوثو 
وعاليًا في نسبتو يحدد تأسيسًا حقميًا جيدًا في الحقل مما ينتج 
عنو زيادة في الحاصل, فاالنبات السريع والمتجانس يعد أمرًا 
ميمًا في إعطاء حاصل عاٍل مقارنة بانبات بذور بطيء 

مصحوبًا ببزوٍغضعيف لمبادرات نتيجة ضعف وغير متجانس 
, فقد تم  , ومن ىذا المبدأ Seed vigour (41)قوة البذرة 

لتحسين أداء  Seed primingتطوير تقانة تحفيز البذور 
البذرة خالل عممية االنبات والبزوغ لتحفيزىا عمى االنبات 

اعطت ىذه التقانة  , وقد (41والبزوغ السريع والمتجانس )
تحسين خواص انبات وبزوغ بذور أنواع جيدة في نتائج 

تعد طريقة اضافة .(41مختمفة من المحاصيل الحقمية )
منظمات النمو النباتية واحدة من بين العوامل التي تؤدي إلى 
تغيير استجابة النباتات المختمفة واظيار الفعالية البايولوجية 

تحفيز لمنظم النمو, وقد اثبتت العديد من الدراسات فعالية 
البذور باستعمال منظمات النمو النباتية في تنظيم نشوء 
النباتات من خالل زيادة التأسيس الحقمي وتحسين نمو 
البادرات وتحقيق زيادة معنوية في مكونات الحاصل وحاصل 

( أن تحفيز بذور 12) Maو Subedi, بين  (14الحبوب )
ظروف الذرة الصفراء باستعمال منظمات النمو النباتية تحت 

درجة الحرارة المنخفضة ادى إلى تأسيس وبزوغ حقمي جيد 
من ثم زيادة عدد النباتات في وحدة المساحة وما نتج عنو من 

وآخرون  Iskenderزيادة في حاصل الحبوب واتفق معيما 
( في أن معاممة بذور الذرة البيضاء بحامض الجبريميك 9)

غ الحقمي ادت إلى زيادة معدالت االنبات القياسي والبزو 
م,  وقد عزى الباحثون سبب    41لمبادرات تحت درجة حرارة 

وزيادة نسبة االنبات ذلك إلى دور الجبريميك في كسر السكون 
من خالل زيادة إنتاج األنزيمات المسؤولة عناالنبات , 

( أن نقع بذور الذرة 7) Roustaو Ghodratوقدذكر 
قد زاد من  الصفراء بتراكيز مختمفة من حامض الجبريميك

طول المجموع الجذري والخضري والوزن الجاف ليما ومحتوى 
 النسيج المائي تحت ظروف االجياد الممحي.

أن تحفيز البذور ال يقتصر عمى منظمات النمو النباتية فقط, 
إذ أن ىناك عددًا من الدراسات اشارت إلى امكانية استعمال 

وجد  بعض المركبات األزموزية في تحفيز البذور, فقد
Farooq ( أن معاممة بذور الرز بكموريد 1وآخرون )

البوتاسيوم ادت إلى حصول زيادة معنوية في حاصل الحبوب 
( قياسا بمعاممة المقارنة التي اعطت أقل 4-طن ه 1211)

 Sedghi(, كما الحظ 4-طن ه 1274حاصل لمحبوب )
( أن تحفيز البذور بكموريد الصوديوم ادى إلى 41وآخرون )

 نمو النبات وتحقيق زيادة معنوية في حاصل الحبوب.تحسين 
نفذ ىذا البحث بيدف تحسين خواص انبات بذور أصناف  لذا

في  وتسريعو وزيادة نسبة بزوغيا مختمفة من الذرة البيضاء
الحقل بمعاممتيا ببعض منظمات النمو النباتية والفيتامينات 
ومدى انعكاس ذلك عمى بعض صفات نمو وحاصل حبوب 

 ة البيضاء.الذر 
 المكاد كطرائؽ العمؿ

 , في مختبر الدراسات العميا نفذت تجربتان األولى مختبرية
كمية  –في الحقل التابع لقسم المحاصيل الحقمي  حقمية والثانية

 خالل الموسم الخريفي جامعة بغداد / الجادرية –الزراعة 
 .في تربة مزيجةغرينية طينية 2015 لعام

 التجربة المختبرية
أصناف الذرة البيضاء )رابح وأبو سبعين وانقاذ(  نقعت بذور

ساعة بمنظمات النمو النباتية )الجبريميك بالتركيز  11لمدة 
-ممغم لتر 12بالتركيز  وحامض السالسيمك 4-ممغم لتر 022

ونقع البذور  ,4-ممغم لتر 422والسايتوكاينين بالتركيز 4
فضال عن ( 4-لتر  ممغم  12بحامض األسكوربك بالتركيز 

, زرعت البذور في  )زراعة البذور جافة(معاممة المقارنة 
 .وبثالث مكررات CRDاطباق بتري بتصميم 
 الصفات قيد الدراسة

تم حساب ىذه الصفة بعد ثالثة أيام من :  سرعة االنبات
الزراعة باستعمال المعادلة اآلتية بعد تحديد عدد البذور في 

 بذرة(: 41كل طبق )
 011× عدد البذكر الكمي(  /سرعة االنبات = )عدد البذكر النابتة 

 نسبة االنبات المختبرم القياسي )%(
تم حساب ىذه الصفة بعد عشرة أيام من الزراعة باستعمال 

 41المعادلة اآلتية بعد تحديد عدد البذور في كل طبق )
 بذرة(:
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 /البادراتالطبيعية نسبة االنبات المختبرم القياسي = )عدد 
 011× عدد البذكر الكمي( 

بعد انتياء مدة فحص االنبات :  الركيشة )سـ(ك  طكؿ الجذير
, اخذت أطوال الجذير  أيام42 المختبري القياسي البالغة 

والرويشة لمبادرات النابتة جميعيا باستعمال المسطرة المدرجة 
 ثم استخرج متوسط كل منيما.

 )غـ( الجذير كالركيشةلمبادرة ك الكزف الجاؼ 
 

في  فياكياس ورقية مثقبة لغرض تجفيفأفي  البادراتوضعت 
ساعة بعد  24لمدة م    72-01فرن كيربائي بدرجة حرارة 

ثم ُحسب متوسط لوزن الجاف لمبادرة بقسمة وزن ثبات الوزن 
قسمت البادرة إلى  وبعدىامجموع البادرات الجافة عمىعددىا,

جزأين ىما الجذير والرويشة وحسب الوزن الجاف لكل منيما 
 من ثم استخرج متوسط وزن كل منيما.

 قيست بحسب المعادلة اآلتية::  البادرة
)طكؿ × نسبة االنبات المختبرم القياسي {قكة البادرة = 

 011/  }الجذير + طكؿ الركيشة(
 التجربة الحقمية

تم حساب ىذه الصفة حسب المعادلة اآلتية بعد تحديد عدد 
 البذور في كل جورة:

 /أياـ  01نسبة البزكغ الحقمي = )عدد البذكر البازغة بعد 
 011× عدد البذكر الكمي( 

تم اخذ بيانات نسبة البزوغ الحقمي من التجربة الحقمية المنفذة 
عمى وفق   Split-plots designبترتيب االلواح المنشقة

 وبثالثة مكررات. RCBDتصميم القطاعات الكاممة المعشاة
جرى تحميميا  يابعد جمع البيانات وتبويب: التحميؿ االحصائي 

قل أختبار , واستعمل اGenStat  برنامجعمال ستاحصائيا با
 لممقارنة بين متوسطات المعامالت (L.S.Dفرق معنوي )

عمى وفق التصميم المذكور 0.05عند مستوى احتمالية 
(. كما اجري حساب معامل االرتباط بين الصفات 49)

 .المدروسة
حبة بعد عدىا  122تم حساب وزن  كزف الؼ حبة )غـ( :

  1يدويا وضرب الناتج في 
 حبوبحسب حاصل النبات بعد تفريط  حاصؿ النبات :

 .ميزان حساس  بإستعمال الحبوبالرأس الواحد ووزن 
 

 النتائج كالمناقشة
 حبة 0111كزف 

 ةمعنوي اتتشير نتائج التحميل االحصائي إلى وجود اختالف
بين أصناف الذرة البيضاء ومعامالت نقع البذور والتداخل 

حبة. يالحظ من نتائج الجدول  4222بينيما في متوسط وزن 
معنوية بين معامالت نقع البذور بمحاليل  اً وجود فروق 4

حبة, إذ سجمت  4222كيميائية مختمفة في متوسط وزن 
النباتات المنقوعة بذورىا بحامض الجبريميك أعمى متوسط 

غم قياسا بمعاممة المقارنة التي سجمت  11211لمصفة بمغ 
غم. كما تبين نتائج الجدول  11214أقل متوسط لمصفة بمغ 

ات الصنف انقاذ معنويا بأعمى متوسط لوزن نفسو تفوق نبات
غم قياسا بنباتات الصنف أبو سبعين  11299حبة بمغ  4222

غم ونباتات الصنف رابح التي حققت أقل  10271التي حققت 
غم. كان التداخل بين عاممي  11271متوسط لمصفة بمغ 

حبة لمذرة البيضاء  4222الدراسة معنويًا في متوسط وزن 
قد حققت بذور الصنف انقاذ عند نقعيا (, ف4)الجدول 

غم  12247بحامض الجبريميك أعمى قيمة لمتداخل بمغت 
واختمفت معنويا عن التوليفات األخرى والتي حققت فييا بذور 
نباتات الصنف رابح غير المنقوعة بالمحاليل الكيميائية أقل 

 غم. 11221قيمة لمتداخل بمغت 
 0111مختمفة في كزف . تأثير نقع البذكر بمحاليؿ 0جدكؿ 

 حبة )غـ( ألصناؼ الذرةالبيضاء

 )غـ( حاصؿ النبات الكاحد
أن ىناك  1يالحظ من نتائج التحميل االحصائي والجدول 

معنوية بين أصناف الذرة البيضاء ومعامالت نقع  فروقاً 
البذور والتداخل بينيما في متوسط حاصل النبات الواحد, إذ 
سجمت النباتات المنقوعة بذورىا بالسايتوكاينين أعمى متوسط 

قياسا بمعاممة المقارنة التي  4-غم نبات 11224لمصفة بمغ 
 . يعود4-غم نبات 14217سجمت أقل متوسط لمصفة بمغ 

 GA3 SA Kin ASC المقارنة المتكسط المحاليؿ الكيميائية األصناؼ

 25.75 25.69 25.81 25.96 27.22 24.08 رابح

 26.73 26.65 26.91 27.22 27.45 25.43 ابك سبعيف

 28.99 29.29 29.51 29.86 30.17 26.12 انقاذ

أ.ؼ.ـ 
1310 1370 1371 

 27.21 27.41 27.68 28.28 25.21 المتكسط

أ.ؼ.ـ  
1310 

1302 
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سبب تفوق النباتات المنقوعة بذورىا بالسايتوكاينين في 
حاصل النبات الواحد إلى تفوقيا في طول الرأس ووزنو. كما 

تفوق نباتات الصنف أبو سبعين (  1 ) تبين نتائج الجدول
معنويا بإعطائو أعمى متوسط لحاصل النبات الواحد بمغ 

قياسا بنباتات الصنف انقاذ التي 4-غم نبات 11201
ونباتات الصنف رابح التي اعطت 4-غم نبات 11271عطتا

. إن سبب 4-غم نبات 10211أقل متوسط لمصفة بمغ 
انخفاض حاصل نباتات الصنف رابح يعود إلى انخفاض 

األفرع في مؤشرات نمو الخضري جميعيا باستثناء عدد 
.  كان  ( فضال عن انخفاض طول الرأس ووزنوالنبات

معنويًا في متوسط حاصل النبات  التداخل بين عاممي الدراسة
, فقد حققت نباتات الصنف  (1الواحد لمذرة البيضاء )الجدول 

المنقوعة بذورىا بالسايتوكاينين أعمى قيمة لمتداخل  أبو سبعين
لكنيا لم تختمف معنويا عن بذور  4-غم نبات 02249بمغت 

غم  19210الصنف نفسو المنقوعة بحامض األسكوربك )
معنويا عن التوليفات األخرى والتي حققت  ( واختمفت4نبات

فييا نباتات الصنف رابح غير المنقوعة بالمحاليل الكيميائية 
 .4-غم نبات 11214أقل قيمة لمتداخل بمغت 

. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في حاصؿ النبات 7جدكؿ 
 ( ألصناؼ الذرةالبيضاء0-الكاحد )غـ نبات

 ( 4-)طف ق حاصؿ الحبكب
 ةمعنوي اتتشير نتائج التحميل االحصائي إلى وجود اختالف

بين أصناف الذرة البيضاء ومعامالت نقع البذور والتداخل 
بينيما في متوسط حاصل الحبوب لمذرة البيضاء. يالحظ من 

معنوية بين معامالت نقع البذور  اً وجود فروق 0الجدكؿ نتائج 
بمحاليل كيميائية مختمفة في متوسط حاصل الحبوب, إذ 
سجمت النباتات المنقوعة بذورىا بالسايتوكاينين أعمى متوسط 

وبنسبة زيادة بمغت  4-طن ه 12911لحاصل الحبوب بمغ 
% عن معاممة المقارنة التي سجمت أقل متوسط لمصفة 7221

تبين نتائج الجدول نفسو تفوق  . كما4-طن ه 12712بمغ 

نباتات الصنف أبو سبعين معنويا بأعمى متوسط لحاصل 
% 9221وبنسبة زيادة بمغت  4-طن ه 12417الحبوب بمغ 

 4-طن ه 12101عن نباتات الصنف انقاذ التي حققت 
% عن نباتات الصنف رابح التي حققت أقل متوسط 10271و

ين عاممي . كان التداخل ب4-طن ه 12107لمصفة بمغ 
الدراسة معنويًا في متوسط حاصل الحبوب لمذرة البيضاء 

(, فقد حققت بذور الصنف أبو سبعين عند نقعيا 1)الجدول 
إال  4-طن ه 12142بالسايتوكاينين أعمى قيمة لمتداخل بمغت 

أنيا لم تختمف معنويا عن بذور الصنف نفسو عند نقعيا 
قت نباتات ( بينما حق4-طن ه 12491بحامض األسكوربك )

الصنف رابح عند نقعيا بحامض الجبريميك أقل قيمة لمتداخل 
ولم تختمف معنويا عن بذور الصنف  4-طن ه 12111بمغت 

( أو 4-طن ه 12111نفسو المنقوعة بحامض السالسيمك )
( أو غير المنقوعة 4-طن ه 12114حامض األسكوربك )
ات (. إن تفوق نبات4-طن ه 12117بالمحاليل الكيميائية )

الصنف أبو سبعين المنقوعة بذورىا بالسايتوكاينين يعود 
( من ثم زيادة 1ا في حاصل النبات الواحد )الجدولتفوقي

حاصل الحبوب, أما سبب عدم اختالفيا عن حاصل حبوب 
نباتات الصنف نفسو عند نقعيا بحامض األسكوربك فقد يعود 

رأس وحاصل إلى عدم اختالفيما في طول الرأس ووزن ال
( أن نقع البذور قبل الزراعة 1نبات الواحد )الجدولال

بمنظمات النمو يؤدي إلى زيادة فعالية األنسجة النباتية 
وتنظيم عممية إنتاج وتوزيع المتمثالت, فضال عن تنظيم 
عممية التنفس والحصول عمى زيادة في المادة الجافة من ثم 

  الحصول عمى أعمى حاصل لمحبوب في وحدة المساحة. 
. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في حاصؿ 0جدكؿ 

 ( ألصناؼ الذرةالبيضاء0-الحبكب )طف ق

 سرعة االنبات )العد األكؿ(
لمعامالت  ةمعنوي اتإلى وجود تأثير  1تشير نتائج الجدول 

نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في سرعة االنبات, إذ 
سجمت البذور المنقوعة بالجبريميك أعمى نسبة لالنبات في 

 المتكسط المحاليؿ الكيميائية األصناؼ
 GA3 SA Kin ASC المقارنة

 46.25 46.52 48.14 45.62 45.45 45.51 رابح

 58.63 59.86 60.19 58.83 58.12 56.13 ابك سبعيف

 53.78 53.68 56.69 53.07 52.99 52.48 انقاذ

أ.ؼ.ـ 
1310 0302 0312 

 53.35 55.01 52.51 52.19 51.37 المتكسط

أ.ؼ.ـ  
1310 1320 

 األصناؼ
 المحاليؿ الكيميائية

 GA3 SA Kin ASC المقارنة المتكسط

 2.467 2.481 2.567 2.433 2.424 2.427 رابح

 3.127 3.192 3.210 3.138 3.100 2.993 ابك سبعيف

 2.868 2.863 3.023 2.831 2.826 2.799 انقاذ

 13100 13120 1310أ.ؼ.ـ 

 2.845 2.934 2.801 2.783 2.740 المتكسط
 13108 1310أ.ؼ.ـ  
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% في حين حققت البذور غير 0121العد األول بمغت 
%.إن تفوق 1227المنقوعة )المقارنة( أقل نسبة لالنبات بمغت 

بحامض الجبريميك نباتات الذرة البيضاء المنقوعة بذورىا 
بأعمى نسبة لالنبات في العد األول قد يعود إلى دور 

البذور وتحفيز االنبات نتيجة لدوره  سكونالجبريميك في كسر 
في تنشيط أنزيمات التحمل المائي المطموبة لتحمل الخاليا 

مثل األلفا أميميز والبيتا أميميز وغيرىا من المحيطة بالجذير 
االنبات والتي ليا دور فعال في تحمل األنزيمات المسؤولة عن 

المواد الرئيسة الموجودة في البذرة مثل الكاربوىيدرات 
والبروتينات والمبيدات إلى مواد أبسط تنتقل إلى الجنين مما 

بتحفيز انعكس وبشكل إيجابي عمى زيادة نسبة االنبات 
(, إذ أن حامض الجبريميك يسيطر عمى 7استطالة البادرة )

طريق عمميتين األولى تقميل المقاومة الميكانيكية االنبات عن 
( والثانية تحفيز المقدرة الكامنة 1لألنسجة المحيطة بالجنين )

 (.41لمجنين عمى النمو )
سرعة . تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في 2جدكؿ 

 أصناؼ الذرةالبيضاءاالنبات %لبذكر 

 نسبة االنبات المختبرم القياسي
لمعامالت  ةمعنوي اتوجود تأثير  1يالحظ من نتائج الجدول 

 نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في نسبة االنبات
, إذ سجمت البذور المنقوعة بالجبريميك  المختبري القياسي

% في 1122أعمى نسبة لالنبات المختبري القياسي بمغت 
حين حققت البذور غير المنقوعة )المقارنة( أقل نسبة بمغت 

تات الذرة البيضاء المنقوعة بذورىا إن تفوق نبا %.1721
بحامض الجبريميك بأعمى نسبة لالنبات المختبري القياسي قد 
يعود إلى تفوقيا في نسبة سرعة االنبات في العد األول 

 Carpita, وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج  (1)الجدول 
يمعب إلى أن حامض الجبريميك  وا ( الذين اشار 1وآخرون )

يظير من نتائج  عممية تحفيز انبات البذور. في اً أساسي دوراً 
معنوية بين أصناف الذرة البيضاء  اً الجدول نفسو وجود فروق

, إذ تميزت بذور الصنف  المختبري القياسي في نسبة االنبات

% قياسا 1120أبو سبعين معنويا بأعمى نسبة لالنبات بمغت 
% وبذور الصنف رابح 7021ببذور الصنف انقاذ التي حققت 

%. تتفق ىذه 0021لتي حققت أقل نسبة لالنبات بمغت ا
 Prathibhaالنتيجة مع النتائج التي حصل عمييا 

بين  اً معنوي اً بوجود اختالف Siddalingeshwara (40)و
 في نسبة االنبات القياسي. أصناف من الذرة البيضاء

كان التداخل بين عاممي الدراسة معنويًا في نسبة االنبات     
, فقد  (1المختبري القياسي لبذور الذرة البيضاء )الجدول 

أعمى  حققت بذور الصنف أبو سبعين عند نقعيا بالجبريميك
% إال أنيا لم تختمف معنويا عن 9424قيمة لمتداخل بمغت 

مض السالسيمك نسبة انبات بذور الصنف نفسو عند نقعيا بحا
بينما حققت  , %(1121%( أو حامض األسكوربك )1129)

بذور الصنف رابح غير المنقوعة بالمحاليل الكيميائية أقل 
 .%1121قيمة لمتداخل بمغت 

. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في نسبة االنبات 0جدكؿ 
 المختبرم القياسي )%( لبذكر أصناؼ الذرةالبيضاء

 طكؿ الجذير
أن ىناك  0لجدول في امن نتائج التحميل االحصائي  يظير

تأثيرًا معنويًا لمعامالت نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة 
في متوسط طول الجذير, فقد حققت البذور المنقوعة 

سم في  1209أعمى متوسط لطول الجذير بمغ  بالجبريميك
حين حققت البذور غير المنقوعة )المقارنة( أقل متوسط 

سم ولم تختمف معنويا عن البذور المنقوعة  1211لمصفة بمغ 
سم(, وقد يعود سبب زيادة طول  1219بحامض األسكوربك )

الجذير لمبادرات المنقوعة بذورىا بحامض الجبريميك إلى دوره 
ية االنقسام والتوسع الخموي, إذ يقوم الجبريميك بزيادة في عمم

حجم المنطقة المرستيمية فضال عن زيادة عدد الخاليا التي 
, كما يالحظ من نتائج الجدول  (1تقوم بعممية االنقسام )

معنوية بين أصناف الذرة البيضاء في  اتنفسو وجود فروق

 المتكسط المحاليؿ الكيميائية األصناؼ
 GA3 SA Kin ASC المقارنة

 66.2 66.7 68.9 68.9 73.3 53.3 رابح

 83.6 88.8 86.7 88.9 91.1 62.2 ابك سبعيف

 76.4 80.0 77.8 82.2 84.4 57.8 انقاذ

 732 038 1310أ.ؼ.ـ 

 77.8 80.0 83.0 57.8 المتكسط
78.

5  
 737 1310أ.ؼ.ـ 

 األصناؼ
 المحاليؿ الكيميائية

 GA3 SA Kin ASC المقارنة المتكسط

 52.9 53.3 55.5 55.6 60.0 40.0 رابح

 63.6 68.5 66.7 68.9 71.1 42.2 ابك سبعيف

 56.9 60.0 57.8 62.2 64.4 40.0 انقاذ

 730 039 1310أ.ؼ.ـ 

 60.7 60.0 62.2 65.2 40.7 المتكسط
 737 1310أ.ؼ.ـ  
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بعين بادرات الصنف أبو س متوسط طول الجذير, إذ تميزت
سم قياسا ببادرات  1271بأعمى متوسط لطول الجذير بمغ 

سم وبادرات الصنف رابح  1241الصنف انقاذ التي اعطت
سم, وىذا يتفق مع  4270التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 

 Siddalingeshwaraو Prathibha( و4)Achakzaiنتائج
 بين أصناف من الذرة البيضاء ةمعنوي اتبوجود اختالف (40)
ي متوسط طول الجذير.  كان التداخل بين عاممي الدراسة ف

معنويًا في متوسط طول الجذير لبادرات الذرة البيضاء 
(, إذ تفوقت بادرات الصنف أبو سبعين عند نقع 0)الجدول 

سممكنيا لم  1211البذوربالجبريميكبأعمى قيمة لمتداخل بمغت 
ند تختمف معنويا عن طول الجذير لبادرات الصنف نفسو ع

 سم( بينما اعطت 1211نقع البذور بحامض السالسيمك )
بادرات الصنف رابح غير المنقوعة بالمحاليل الكيميائية أقل 

سم ولم تختمف معنويا عن بادرات  4201قيمة لمتداخل بمغت 
 سم(. 4274الصنف نفسو عند نقعيا بحامض األسكوربك )

لجذير . تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في طكؿ ا0جدكؿ 
 )سـ( ألصناؼ الذرةالبيضاء

 الكزف الجاؼ لمجذير
 اتإلى وجود اختالف 7تشير نتائج التحميل االحصائي لمجدول 

بين معامالت نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في  ةمعنوي
متوسط الوزن الجاف لمجذير, إذ سجمت البذور المنقوعة 

غم بينما  222112أعمى متوسط لمصفة بمغ  بالجبريميك
سجمت البذور المنقوعة بحامض األسكوربك أقل متوسط 

 7غم. تبين نتائج الجدول  222122لموزن الجاف لمجذير بمغ 
بين أصناف الذرة البيضاء في متوسط  ةمعنوي اتوجود اختالف

بادرات الصنف أبو سبعين  الوزن الجاف لمجذير, فقدحققت
غم قياسا ببادرات الصنف  222702مصفة بمغ أعمى متوسط ل

غم وبادرات الصنف رابح التي  222112انقاذ التي حققت
غم, وتتفق ىذه  222102حققت أقل متوسط لمصفة بمغ 

( بوجود اختالف معنوي بين 4)Achakzaiالنتيجة مع نتائج 

في متوسط الوزن الجاف لمجذير.  أصناف من الذرة البيضاء
ممي الدراسة معنويًا في متوسط الوزن كان التداخل بين عا

(, فقد تفوقت 7الجاف لجذير بادرات الذرة البيضاء )الجدول 
بادرات الصنف أبو سبعين عند نقع البذور بالجبريميك بأعمى 

غم واختمفت معنويا عن  222712قيمة لمتداخل بمغت 
التوليفات األخرى والسيما بادرات الصنف رابح غير المنقوعة 

الكيميائية التي اعطت أقل قيمة لمتداخل بمغت  بالمحاليل
غم,وقد يعود سبب زيادة الوزن الجاف لجذير  222112

بادرات الصنف أبو سبعين المنقوعة بذوره بحامض الجبريميك 
إلى تفوق بادرات المعاممة نفسيا في طول الجذير )الجدول 

0.) 
. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في الكزف الجاؼ 2جدكؿ 

 لمجذير )غـ( ألصناؼ الذرةالبيضاء

 طكؿ الركيشة
أن ىناك تأثيرًا  1يظير من نتائج التحميل االحصائي لمجدول 

معنويًا لمعامالت نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في 
, فقد تميزت البذور المنقوعة  متوسط طول الرويشة

سم في  44201بالجبريميك بأعمى متوسط لطول الرويشة بمغ 
حين حققت البذور غير المنقوعة )المقارنة( أقل متوسط 

( 1. كما يالحظ من نتائج الجدول  ) سم 7217لمصفة بمغ 
معنوية بين أصناف الذرة البيضاء في  بان ىناك فروقات

بادرات الصنف أبو سبعين  , إذ تميزت متوسط طول الرويشة
سم قياسا ببادرات  44211أعمى متوسط لطول الرويشة بمغ ب

سم وبادرات الصنف رابح  42240الصنف انقاذ التي اعطت
سم. تتفق ىذه  9211التي اعطت أقل متوسط لمصفة بمغ 

 Prathibha( و4)Achakzaiمن النتيجة مع نتائج كل
بوجود اختالف معنوي بين  Siddalingeshwara (40)و

في متوسط طول الرويشة. كان  بيضاءأصناف من الذرة ال
التداخل بين عاممي الدراسة معنويًا في متوسط طول الرويشة 

 األصناؼ
 المحاليؿ الكيميائية

 GA3 SA Kin ASC المقارنة المتكسط

 1.76 1.71 1.72 1.75 1.95 1.68 رابح

 3.74 3.71 3.75 3.82 3.84 3.57 ابك سبعيف

 2.15 2.07 2.11 2.12 2.28 2.18 انقاذ

 1317 1312 1310أ.ؼ.ـ 

 2.49 2.53 2.56 2.69 2.48 المتكسط
 1310 1310أ.ؼ.ـ  

 المتكسط المحاليؿ الكيميائية األصناؼ
 GA3 SA Kin ASC المقارنة

 0.0360 0.0350 0.0350 0.0350 0.0390 0.0340 رابح

 0.0760 0.0750 0.0760 0.0770 0.0780 0.0720 ابك سبعيف

 0.0440 0.0420 0.0430 0.0430 0.0460 0.0440 انقاذ

 131110 131112 1310أ.ؼ.ـ 

 0.0500 0.0510 0.0520 0.0540 0.0510 المتكسط
 

 131112 1310أ.ؼ.ـ 
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(, إذ حققت بادرات الصنف 1لبادرات الذرة البيضاء )الجدول 
 بالجبريميك أعمى قيمة لمتداخل  أبو سبعين المنقوعة بذورىا

سم لكنيا لم تختمف معنويا عن طول الرويشة  41274بمغت 
الصنف نفسو عند نقع البذور بحامض السالسيمك  لبادرات

سم( بينما  41211سم( أو حامض األسكوربك ) 41214)
اعطت بادرات الصنف انقاذ غير المنقوعة بالمحاليل 

سم ولم تختمف  7242الكيميائية أقل قيمة لمتداخل بمغت 
معنويا عن بادرات الصنفين رابح وأبو سبعين غير المنقوعة 

سم بالتتابع.إن  7211و 7241يائية المتان حققتا بالمحاليل الكيم
تفوق بادرات الصنف أبو سبعين المنقوعة بذورىا بحامض 
الجبريميك بإعطائيا أعمى متوسط لطول الرويشة ىو فعل 
طبيعي نتيجة لدوره في عممية االنقسام الخموي إذ يقوم 
حامض الجبريميك بزيادة حجم المنطقة المرستيمية وزيادة عدد 

(, فضال عن فعاليتو 1يا التي تقوم بعممية االنقسام )الخال
البايولوجية في استطالة السيقان الفنية نتيجة التأثير في 

( من جية التأثير 1و 1األنسجة اليافعة وفي مراكز النمو )
واألوكسين من جية أخرى إذ يؤثر  المتبادل بين الجبريميك

مستوى الجبريميك في استطالة الخاليا من خالل زيادة 
األوكسين الداخمي نتيجة لتأثيره أما في عممية بناء األوكسين 

(. أما سبب عدم االختالف 0أو في عممية منع أكسدتو )
المعنوي عن طول الرويشة لبادرات الصنف أبو سبعين 
المنقوعة بحامض السالسيمك أو األسكوربك فقد يعود إلى دور 

مو داخل حامض السالسيمك في تنظيم تراكيز منظمات الن
ودور حامض األسكوربككعاماًل مساعدًا  (,47)النسيج النباتي 

في التخميق الحيوي لعدد من اليرمونات النباتية مثل حامض 
 (.1و41الجبريميكوالسالسيمك وغيرىا )

. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في طكؿ الركيشة 9جدكؿ 
 البيضاء )سـ( ألصناؼ الذرة

 

 

 الكزف الجاؼ لمركيشة
 اتإلى وجود اختالف 9تشير نتائج التحميل االحصائي لمجدول 

بين معامالت نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في  ةمعنوي
متوسط الوزن الجاف لمرويشة, إذ سجمت البذور المنقوعة 

غم بينما سجمت  22290أعمى متوسط لمصفة بمغ  بالجبريميك
البذور المنقوعة بحامض األسكوربك أقل متوسط لموزن الجاف 

غم ولم تختمف معنويا عن الوزن الجاف  22219لمرويشة بمغ 
لمرويشة النامية من البذور غير المنقوعة بالمحاليل الكيميائية 

 ةمعنوي اتوجود اختالف 9غم(.  تبين نتائج الجدول  22219)
 بين أصناف الذرة البيضاء في متوسط الوزن الجاف لمرويشة

بادرات الصنف أبو سبعين أعمى متوسط لمصفة  , فقدحققت
غم قياسا ببادرات الصنف انقاذ التي  22411بمغ 
غم وبادرات الصنف رابح التي حققت أقل  22277حققت

غم. تتفق ىذه النتيجة مع نتائج  22201متوسط لمصفة بمغ 
Achakzai(4بوجود اختالف )بين أصناف من  ةمعنوي ات

في متوسط الوزن الجاف لمرويشة. كان التداخل  الذرة البيضاء
بين عاممي الدراسة معنويًا في متوسط الوزن الجاف لمرويشة 

(, فقد اعطت بادرات الصنف أبو سبعين المنقوعة 9)الجدول 
غم لكنيا  22411أعمى قيمة لمتداخل بمغت  بذورىا بالجبريميك

لم تختمف معنويا عن بادرات الصنف نفسو المنقوعة بذورىا 
غم( في حين اختمفت معنويا  22417بحامض السالسيمك )

عن التوليفات األخرى والسيما بادرات الصنف رابح غير 
المنقوعة بالمحاليل الكيميائية التي اعطت أقل قيمة لمتداخل 

غم, وقد يعود سبب زيادة الوزن الجاف  22202بمغت 
لرويشةبادرات الصنف أبو سبعين المنقوعة بذوره بحامض 
الجبريميكأو حامض السالسيمك إلى تفوق بادرات المعاممة 

 (.1نفسيا في طول الرويشة )الجدول 
. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في الكزف 8جدكؿ 

 البيضاء الجاؼ لمركيشة )غـ( ألصناؼ الذرة

 

 األصناؼ
 المحاليؿ الكيميائية

 GA3 SA Kin ASC المقارنة المتكسط

 9.45 9.90 9.53 9.93 10.72 7.15 رابح

 11.91 12.31 12.71 7.55 ابك سبعيف
12.2

2 
11.34 

 10.33 11.12 11.52 7.10 انقاذ
10.7

2 
10.16 

 1309 1302 1310أ.ؼ.ـ 

 10.59 11.12 11.65 7.27 المتكسط
10.9

5  
 1321 1310أ.ؼ.ـ 

 المتكسط المحاليؿ الكيميائية األصناؼ
 GA3 SA Kin ASC المقارنة

 0.062 0.063 0.070 0.060 رابح
0.06

1 
0.063 

 0.134 0.137 0.138 0.128 ابك سبعيف
0.13

3 
0.134 

 0.076 0.076 0.082 0.078 انقاذ
0.07

4 
0.077 

 13110 13117 1310أ.ؼ.ـ 

 0.091 0.092 0.096 0.089 المتكسط
0.08

9  
 13110 1310أ.ؼ.ـ 
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 الكزف الجاؼ لمبادرة
 اتوجود اختالف 42تبين نتائج التحميل االحصائي لمجدول 

بين معامالت نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في  ةمعنوي
, إذ سجمت البذور المنقوعة  متوسط الوزن الجاف لمبادرة

غم وبفارق  22414بالجبريميك أعمى متوسط لمصفة بمغ 
معنوي عن معامالت النقع األخرى والسيما البذور غير 
المنقوعة )المقارنة( التي سجمت أقل متوسط لموزن الجاف 

إن سبب زيادة الوزن الجاف لمبادرة  ,غم 22419لمبادرة بمغ 
بحامض الجبريميك يعود إلى  النامية من البذور المنقوعة

فعاليتو البايولوجية في زيادة انقسام واستطالة ونمو الخاليا 
( والوزن 0واالنعكاس اإليجابي عمى طول الجذير )جدول 

( والوزن 1( وطول الرويشة )جدول 7الجاف لمجذير )الجدول 
( مما يعني زيادة في النمو 9الجاف لمرويشة )الجدول 

ادرات أفضل نموا وبالمحصمة الخضري والحصول عمى ب
 42,  يالحظ من نتائج الجدول  زيادة الوزن الجاف لمبادرات

وجود اختالف معنوي بين أصناف الذرة البيضاء في متوسط 
الوزن الجاف لمبادرة, فقدحققتبادرات الصنف أبو سبعين أعمى 

غم قياسا ببادرات الصنف انقاذ  22129متوسط لمصفة بمغ 
وبادرات الصنف رابح التي حققت أقل  غم 22414التي حققت

غم. يعزى سبب تفوق بادرات  22299متوسط لمصفة بمغ 
الصنف أبو سبعين بإعطائو أعمى متوسط لموزن الجاف 
لمبادرة إلى تفوق بادرات الصنف نفسو في طول الجذير 
والوزن الجاف لمجذير وطول الرويشة الوزن الجاف لمرويشة 

كان التداخل بين عاممي  . ( 9و  1و  7و  0)الجداول 
(, 7الدراسة معنويًا في متوسط الوزن الجاف لمبادرة )الجدول 

فقد اعطت بادرات الصنف أبو سبعين المنقوعة بذورىا 
غم ولم تختمف  22141بالجبريميك أعمى قيمة لمتداخل بمغت 

معنويا عن بادرات الصنف نفسو المنقوعة بذورىا بحامض 
ين اختمفت معنويا عن غم( في ح 22141السالسيمك )

التوليفات األخرى والسيما بادرات الصنف رابح غير المنقوعة 
بالمحاليل الكيميائية التي اعطت أقل قيمة لمتداخل بمغت 

 .غم 22291
 

 

 

 

. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في الكزف 01جدكؿ 
 الجاؼ لمبادرة )غـ( ألصناؼ الذرةالبيضاء

 قكة البادرة
 اتوجود تأثير  44يظير من نتائج التحميل االحصائي لمجدول 

لمعامالت نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في  ةمعنوي
متوسط قوة البادرة, فقد حققت البذور المنقوعة بالجبريميك 

قياسا بالبذور غير المنقوعة  41221أعمى متوسط لمصفة بمغ 
. كما يالحظ من نتائج 1274)المقارنة( التي أقل متوسط بمغ 

أن ىناك فروقًا معنوية بين أصناف الذرة البيضاء   44الجدول
في متوسط قوة البادرة, إذ حقق الصنف أبو سبعين أعمى 

بالصنف انقاذ الذي  قياسا 41210متوسط لقوة البادرة بمغ 
رابح الذي حقق أقل متوسط لمصفة بمغ  والصنف 9219 حقق
كان التداخل بين عاممي الدراسة معنويًا في متوسط . 7211

(, إذ حققت معاممة نقع 44قوة البادرة لمذرة البيضاء )الجدول 
بذور الصنف أبو سبعين بالجبريميك أعمى قيمة لمتداخل بمغت 

لكنيا لم تختمف معنويا عن قوة البادرة لمعاممة نقع  41242
( أو حامض 41211بذور الصنف نفسو بحامض السالسيمك )

( بينما حققت معاممة عدم نقع بذور 41210األسكوربك )
إال أنيا لم تختمف 1270الصنف رابح أقل قيمة لمتداخل بمغت 

معنويا عن قوة البادرة لمعاممة عدم نقع بذور الصنف انقاذ 
ذورىا (. إن تفوق بادرات الصنف أبو سبعين المنقوعة ب1211)

بحامض الجبريميكأو حامض السالسيمك أو حامض 
األسكوربك يعود إلى تفوقيا في نسبة االنبات المختبري 

 0( وطول الجذير والرويشة )الجدوالن1القياسي )الجدول 
(, إذ أن قوة البادرة تمثل ناتج ضرب نسبة االنبات 1و

القياسي في مجموع طول الجذير والرويشة وبذا فإن أي زيادة 
 مكونات المعادلة ستؤدي بالنتيجة إلى زيادة قوة البادرة. في

 

 

 األصناؼ
 المحاليؿ الكيميائية

 المتكسط
 GA3 SA Kin ASC المقارنة

 0.099 0.096 0.096 0.098 0.109 0.094 رابح

 0.209 0.208 0.210 0.214 0.215 0.200 ابك سبعيف

 0.121 0.116 0.118 0.119 0.128 0.122 انقاذ

أ.ؼ.ـ 
1310 

13117 13110 

 0.140 0.142 0.144 0.151 0.139 المتكسط

أ.ؼ.ـ  
1310 13110 
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. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في قكة البادرة 00جدكؿ 
 البيضاء ألصناؼ الذرة

 نسبة البزكغ الحقمي
لمعامالت  ةمعنوي اتوجود تأثير  41يالحظ من نتائج الجدول 

نقع البذور بمحاليل كيميائية مختمفة في نسبة البزوغ الحقمي, 
إذ زادت جميعيا من ىذه النسبة وسجمت البذور المنقوعة 

% في 77291بالجبريميك أعمى نسبة لمبزوغ الحقمي بمغت 
حين حققت البذور غير المنقوعة )المقارنة( أقل نسبة لمبزوغ 

ذرة البيضاء المنقوعة .إن تفوق نباتات ال % 11210بمغت 
بذورىا بحامض الجبريميك بأعمى نسبة لمبزوغ الحقمي قد يعود 
إلى دور الجبريميك في كسر كمون البذور, وتحفيز االنبات 
من خالل فعاليتو البيولوجية في تنشيط أنزيمات التحمل المائي 
المطموبة لتحمل الخاليا المحيطة بالجذير وبالنتيجة تسريع 

(, وقد زادت معاممة 7بتحفيز استطالة البادرة ) عممية االنبات
حامض الجبريميك وبقية منظمات النمو وحامض األسكوربك 

( وىذا يعني 5من نسبة االنبات المختبري القياسي )الجدول 
تقميل الفجوة بين نسبتي االنبات المختبري القياسي والبزوغ 

تبط الحقمي, وىذا أحد األىداف الميمة ليذه الدراسة, إذ ار 
البزوغ الحقمي ارتباطًا معنويًا موجبًا مع حاصل حبوب النبات 
الواحد وحاصل وحدة المساحة ومكونات ىذا الحاصل, وقد 
وجد بعض الباحثين أن حامض الجبريميك يسيطر عمى 
االنبات عن طريق عمميتين األولى تقميل المقاومة الميكانيكية 

ز المقدرة الكامنة ( والثانية تحفي1لألنسجة المحيطة بالجنين )
(.تتفق ىذه النتائج مع ما توصل إليو 44لمجنين عمى النمو )

بوجود تأثير معنوي لنقع Pill (14 )و Watkinsonكل من
يظير  بذور الذرة البيضاء بالجبريمين في نسبة البزوغ الحقمي.

بين أصناف  ةمعنوي اتمن نتائج الجدول نفسو وجود اختالف
بزوغ الحقمي, إذ تميزت بذور نباتات الذرة البيضاء في نسبة ال

الصنف أبو سبعين معنويا بأعمى نسبة لمبزوغ الحقمي بمغت 

% 71211% قياسا ببذور الصنف انقاذ التي حققت 79221
وبذور الصنف رابح التي حققت أقل نسبة لمبزوغ الحقمي بمغت 

%. كان التداخل بين عاممي الدراسة معنويًا في نسبة 01211
, فقد تفوقت  (41ي لبذور الذرة البيضاء )الجدول البزوغ الحقم

بذور الصنف أبو سبعين عند نقعيا بالجبريميك بأعمى قيمة 
% إال أنيا لم تختمف معنويا عن نسبة 11211لمتداخل بمغت 

بزوغ بذور الصنف نفسو عند نقعيا بحامض 
%( بينما حققت بذور الصنف رابح غير 11214السالسيمك)

الكيميائية أقل قيمة لمتداخل بمغت  المنقوعة بالمحاليل
19219%. 

. تأثير نقع البذكر بمحاليؿ مختمفة في نسبة 07جدكؿ 
 البيضاء البزكغ الحقمي )%( ألصناؼ الذرة

تحفيز البذور جميعيا )سواء منظمات  نستنتج بان معامالت
(  قد قممت من الفجوة بين النمو النباتية أو حامض األسكوربك

احدثت تقانة نسبة االنبات المختبري القياسي والبزوغ الحقمي.
تحفيز البذور بنقعيا بالمحاليل الكيميائية المختمفة زيادة 
معنوية في صفات البادرة من خالل زيادة سرعة االنبات 
ونسبة االنبات المختبري القياسي وطول الجذير والرويشة وقوة 

وزن الجاف لمجذير والوريشة مما انعكس عمى زيادة البادرة وال
فضال عن إعطائيا أعمى النسب لمبزوغ  الوزن الجاف لمبادرة,

كما اثبتت ىذه التقانة فعاليتيا في تنظيم نمو الذرة الحقمي.
البيضاء ونشوءىا من خالل تحوير نمو النبات والتأثير 

 ري.اإليجابي لذلك في زيادة صفات النمو الخضري والتكاث
امكانية زراعة الصنف أبو سبعين بعد تحفيز بذوره من نقترح 

خالل نقعيا بالسايتوكاينين أو حامض األسكوربك لمحصول 
  افضل النتائج . عمى
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