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 المستخمص
لذا نفذت تجربة في الظمة  التأثيرات السمبية الناتجة عن االجهاد الممحي.خفيف لت ًحال يعدوربما نبات حسن من اال يحامض الجبريميك نقع البذور بإن 

الذرة  اتبادر بزوغ ونمو في  GA3 بـالـنقع البذور لمعرفة تأثير  م2102-2102جامعة بغداد في العروتين الخريفية والربيعية -لكمية الزراعةالتابعة 
 22جزء بالمميون لمدة  211بتركيز  GA3 بـالـمنقوعة بذور . كان العامل االول بمستويين )بذور جافة غير منقوعة و تحت االجهاد الممحي الصفراء

تصميم القطاعات الكاممة . استخدم (NaCl جزء بالمميون 2111و  2111و  2111و  0111و  1( وكان العامل الثاني بخمسة مستويات )ساعة
في إعطاء افضل القيم في كال العروتين لكل من صفات  GA3وضحت النتائج التفوق المعنوي لمعاممة النقع بـالـ أ ( وبأربعة مكررات.RCBDالمعشاة )

كما  بادرة.ليوم االخير لمبزوغ والوقت المستغرق لمبزوغ ومتوسط زمن البزوغ ومعامل سرعة البزوغ ودليل معدل البزوغ وطول البادرة والوزن الجاف لما
كما  مستغرق لمبزوغ.الوقت ال ةلمصفات نفسها اعاله في كال العروتين باستثناء صف NaClمع زيادة تركيز  ةالسمبي اتزيادة التأثير أوضحت النتائج ايضًا 

جزء بالمميون  1التركيز ومعاممة  GA3 بـالـمعاممة النقع كان التداخل معنويًا بين . NaCl زيادة تركيزمع البرولين حامض ازداد محتوى االوراق من 
NaCl  جزء بالمميون  2111التركيز ومعاممة معاممة البذور الجافة مقارنة مع التداخل بينNaCl  دليل معدل البزوغ  يل القيم لصفتافض، وقد أعطى

 GA3 نستنتج إن نقع البذور بـالـ سالبة بين أغمب الصفات المدروسة.و كما ظهرت عالقة ارتباط معنوية موجبة  .العروتينكال في  والوزن الجاف لمبادرة
ساعة  22جزء بالمميون لمدة  211بتركيز  GA3 لـنوصي بنقع بذور الذرة الصفراء بـا. تحت االجهاد الممحي الذرة الصفراء اتبادر بزوغ ونمو يحسن 

 .قبل زراعتها في األراضي التي تعاني من مشكمة المموحة
 .Zea mays L، االجهاد الممحي ، البزوغ ، البادرة ،  GA3كممات مفتاحية: 

 البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني.*
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ABSTRACT 

Soaking seeds with gibberellic acid improves germination and may consider as a solution for reduce negative 

effects of salt stress. Therefore, an experiment was carried out in shaded area belong to Agriculture College, 

University of Baghdad during fall and spring seasons 2012-2013 to test effect of seeds soaking in GA3 on 

emergence and seedling growth of corn under salt stress. First factor was two levels dry seeds and soaked seeds 

in 300 ppm concentration of GA3 for 24 hours. Second factor was five levels (0, 1000, 2000, 3000 and 4000 ppm 

NaCl). Randomize complete block design (RCBD) was used with four replications. Results showed significant 

superiority of soaked seeds in GA3 gave best values for last day of emergence, time it takes for the emergence, 

mean of emergence time, coefficient velocity of emergence, emergence rate index, seedling length and seedling 

dry weight during both seasons. Results showed increased negative effects with increasing of NaCl concentration 

for same attributes above except time it takes for the emergence during both seasons. Content of leaves of proline 

acid was increased with increasing of NaCl concentration. Results showed significant interaction between 

treatment of soaked seed in GA3 and treatment of 0 ppm concentration of NaCl compared with interaction 

between treatment of dry seeds and treatment of 4.000 ppm concentration of NaCl, has given best values for 

emergence rate index and seedling dry weight during both seasons. Significant correlation positive and negative 

was found between most those attributes. It can be conclude that soaking of seeds in GA3 improved emergence 

and seedling growth of corn under salt stress. We recommend soaking corn seeds in 300 ppm concentration of 

GA3 for 24 hours before planting in salty lands. 

Keywords: GA3, salt stress, emergence, seedling and Zea mays L. 
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 المقدمة
ينتج عف زيادة تركيز كموريد الصوديـو في ميد البذور قمة 

مماء واجيادىا وحدوث السمية األيونية البذرة ل امتصاص
وتأخير االنبات والبزوغ وسرعتيما وتثبيط نمو البادرات ، إذ 
يؤثر االجياد الممحي في كؿ العمميات ذات الصمة 

. يؤدي االجياد (41)بامتصاص المغذيات وتطور الجنيف 
ختزاؿ الكموروفيؿ وتثبيط عمم ية الممحي الى تحطـ البروتيف وا 

النقؿ االلكتروني نتيجة تكويف إنزيـ الكموروفيميز أو نتيجة 
اف زيادة . (41)التغييرات في تركيب البالستيدات الخضراء 

نسبة الصوديـو في النبات يرافقيا نقص في نسبة البوتاسيوـ 
والحد مف دوره الضروري في عممية البناء الضوئي مما يؤدي 

(. 41و  7و  6فرار )الى فقداف الموف االخضر وحدوث االص
يزداد محتوى بادرات الذرة الصفراء مف حامض البروليف عند 

وىذا يتفؽ مع ما ( ، 46و  9و  7و  6) NaClزيادة تركيز 
تراكـ البروليف في النباتات ( عف 3وآخروف ) Ashrafوجده 

ضبط الضغط االزموزي وحماية لالمجيدة كرد فعؿ طبيعي 
لنباتية والمساىمة في ربط االنسجة او االنزيمات واالغشية 

السايتوبالـز  pHوتقييد العناصر السامة الممتصة وضبط 
وربما المحافظة عمى محتوى مائي عالي نسبيًا والضروري 

إف نقع البذور بحامض  .لمنمو وفعالية الخمية ووظائفيا
الجبريميؾ يؤدي الى تنشيط الجنيف وحثو عمى النمو لميروب 

ومف ثـ تالفي أو تقميؿ الضرر  المبكر مف االجياد الممحي
الناجـ عف التأثيرات االزموزية أو السمية األيونية أو عدـ 

(. إف تحفيز 47و  8و  4)التوازف في امتصاص المغذيات 
البذور بحامض الجبريميؾ يقمؿ مف متوسط زمف البزوغ تحت 

. يؤدي حامض (41) مدى واسع مف الظروؼ البيئية
النبات والبزوغ ونمو البادرة مف الجبريميؾ الى زيادة نسبة ا

خالؿ مشاركتو غير المباشرة في تحمؿ المواد الرئيسة 
الموجودة في السويداء مثؿ المبيدات والبروتينات 

. (48و  44والكربوىيدرات الى مواد أبسط تنتقؿ الى الجنيف )
لمعرفة تأثير نقع ضوء ما ذكر اعاله أجريت ىذه الدراسة  في

بزوغ ونمو بادرات الذرة الصفراء تحسيف  في GA3البذور بػالػ 
 .تحت االجياد الممحي

 
 
 

 المواد وطرائق العمل
جامعة بغداد -نفذت تجربة في الظمة التابعة لكمية الزراعة

 ـ لمعرفة1143-1141 خالؿ العروتيف الخريفية والربيعية
تأثير نقع البذور بحامض الجبريميؾ في بزوغ ونمو بادرات 

العامؿ االوؿ كاف . االجياد الممحي تحت الذرة الصفراء
بحامض منقوعة بذور بمستوييف )بذور جافة غير منقوعة و 

( وكاف ساعة 11جزء بالمميوف لمدة  311الجبريميؾ بتركيز 
و  1111 و 4111و  1العامؿ الثاني بخمسة مستويات )

تصميـ (. طبؽ NaCl جزء بالمميوف 1111و  3111
إستخدمت بذور ة مكررات. باربعالقطاعات الكاممة المعشاة 
، والمنتج مف قسـ بحوث  1148الصنؼ التركيبي المعتمد 

تـ . وزارة الزراعة –لبحوث الزراعية دائرة ا –الذرة الصفراء 
تيا وصواًل الى عينة العمؿ ، ثـ أأخذ عينات مف البذور وتجز 

بذرة لكؿ مكرر.  11بذرة نقية لكؿ معاممة بواقع  111أخذت 
 8% لمدة  4موؿ ىايبوكموريد الصوديـو عقمت البذور بمح

ـ حامض استخد( ، ثـ غسمت جيدًا بالماء. 1) دقائؽ
ُغسمت  .(C19H22O6الجبريميؾ التجاري البريطاني المنشأ )

 311بحامض الجبريميؾ بتركيز بعد نقعيا البذور جيدًا بالماء 
الثمث االخير مف ، وُزرعت في ساعة  11جزء بالمميوف لمدة 

معروة الخريفية وفي الثمث االوؿ مف شير نيساف شير تموز ل
×  14×  17بالستيكية بقياس ) أصصلمعروة الربيعية في 

حضرت  كغـ مف تربة الحقؿ. 1سـ( تحتوي عمى  41
مف إذابة كميات مف كموريد اعاله تراكيز الممحية بالوساط األ

 1( في الماء المقطر )NaCl Analar %99.9الصوديـو )
عمى لتر ماء مقطر( لكؿ  NaClغـ  1و  3و  1و  4و 

و  4.6و  Ecw( )1، ليصبح توصيميا الكيربائي ) التتابع
ودرست . عمى التتابع( 4-ديسيسيمنز.ـ 6.1و  1.8و  3.1

 الصفات االتية:
(: ىو اليـو الذي حدثت  .0 اليـو االخير لمبزوغ )يـو

ف أقؿ القيـ تشير إلى أسرع نياية ، و  فية آخر حالة بزوغ ا 
 لمبزوغ.

(: ىو الوقت بيف أوؿ  .2 الوقت المستغرؽ لمبزوغ )يـو
ف أعمى القيـ تشير إلى ا  وآخر حالة بزوغ لكمية مف البذور. و 

أعمى فرؽ في سرعة البزوغ بيف البزوغ السريع والبطيء لكمية 
 البذور.
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(: إف أقؿ قيمة تشير الى  .2 متوسط زمف البزوغ )يـو
المعادلة  مف وباحس. تـ البذور التي تمتمؾ أعمى سرعة بزوغ

 .4رقـ 
(: يعطي مؤشرًا عمى 4-معامؿ سرعة البزوغ )%.يـو .2

سرعة البزوغ ، وىو يزيد عند زيادة نسبة البادرات البازغة مع 
 .1تـ حسابو مف المعادلة رقـ انخفاض الوقت الالـز لمبزوغ. 

(: يعكس نسبة 4-دليؿ معدؿ البزوغ )%.يـو .5
وغ. أعمى قيمة البادرات البازغة )%( في كؿ يـو مف مدة البز 

 .3تـ حسابو مف المعادلة رقـ . غتشير الى أعمى وأسرع بزو 
أياـ مف  10طوؿ البادرة )سـ(: تـ حسابو بعد  .6

ليا بأستخداـ اطو ألقياس  بادرات 41الزراعة ، إذ تـ اخذ 
 المسطرة. 

أياـ  10الوزف الجاؼ لمبادرة )ممغـ(: تـ حسابو بعد  .7
س ورقية مثقبة في اكيابادرات  41مف الزراعة. وضعت 

درجة  71ة لغرض التجفيؼ في فرف كيربائي بدرجة حرار 
. ثـ ُحسب معدؿ الوزف الجاؼ لمبادرة مئوية لحيف ثبات الوزف
 الجافة عمى عددىا.بادرات بقسمة وزف مجموع ال

MET (day) = Σ ( Ni Ti ) / ( Σ Ni ) --- (1). 
CVE (%.day-1) = 100 × Σ Ni / Σ ( Ni Ti ) --- (2). 
ERI (%.day-1) = Σ ( Ni / I ) --- (3). 

ىو معامؿ  CVEىو متوسط زمف البزوغ و  METف إإذ 
ىو نسبة  Nىو دليؿ معدؿ البزوغ و  ERIسرعة البزوغ و 

ىو تسمسؿ اليـو مف  Ti، و  iالبادرات البازغة في اليـو 
 الزراعة.

حامض البروليف: اتبعت طريقة البادرة مف محتوى  .8
Bates ( 1وآخروف). 

أجري التحميؿ االحصائي لمبيانات عمى وفؽ تحميؿ التبايف ، 
وقورنت المتوسطات بأقؿ فرؽ معنوي عند مستوى احتماؿ 

بيف عامؿ االرتباط البسيط . تـ حساب م%(1)أ.ؼ.ـ  1.11
 (.43) الصفات المدروسة
 النتائج والمناقشة

 اليوم األخير لمبزوغ )يوم(
األخير لمبزوغ يـو الفروؽ معنوية بيف متوسطات ظيرت 

كال العروتيف الخريفية في بتأثير عاممي الدراسة وتداخميما 
الذي لـ  والربيعية ، باستثناء تأثير التداخؿ في العروة الربيعية

تفوؽ معاممة النقع بحامض  4يوضح جدوؿ  .يكف معنوياً 

 1.1و  1.7 تبمغ الجبريميؾ في اعطاء أسرع نياية لالنبات
البذور معاممة مقارنة مع  ى التتابععم في كال العروتيفيـو 
في يـو  6.6،  6.3بمغ  متوسطوالتي أعطت أعمى  الجافة

جزء  1التركيز ت معاممة تفوقكما . عمى التتابع كال العروتيف
بمغ  باعطائيا أقؿ متوسط لميـو االخير لمبزوغ NaClبالمميوف 

والتي  الربيعيةفي العروة يـو  1.3و  الخريفيةفي العروة  1.1
جزء بالمميوف  4111معنويًا عف معاممة التركيز  تختمؼلـ 

NaCl  ،مع زيادة تراكيز بزوغ وازداد متوسط اليـو األخير لم
جزء  1111كموريد الصوديـو ، اذ أعطت معاممة التركيز 

و  خريفيةفي العروة ال 6.6بمغ  أعمى متوسط NaClبالمميوف 
عنويًا عف م تختمؼوالتي لـ  بيعيةفي العروة الر يـو  6.1

. اف ىذا ربما NaClجزء بالمميوف  3111معاممة التركيز 
يعود الى اف ارتفاع تركيز االمالح في وسط الزراعة يقمؿ مف 
مقدرة البذور عمى امتصاص الماء ومف ثـ تأثر العمميات 
االيضية ذات الصمة بامتصاص المغذيات وتطور الجنيف 

يـو يسبب تأخير اف كموريد الصودة ، و وحدوث السمية األيوني
 االنبات وتثبيط نمو البادرات ويمكف أف يسبب االجياد لمبذور

مع  GA3الػ البذور المنقوعة بمعاممة  تتفوقكذلؾ  .(41)
باعطائيا أقؿ معنويًا  NaClجزء بالمميوف  1التركيز معاممة 

يـو في العروة الخريفية،  3.8بمغ  متوسط لميـو األخير لمبزوغ
 1111و  4111ويًا عف معاممة التركيز معن تختمؼوالتي لـ 

 ةيادىذه الصفة مع ز  وازداد متوسط،  NaClجزء بالمميوف 
مع معاممة  الجافةإذ أعطت معاممة البذور ، التراكيز الممحية 

متوسط لميـو أعمى  NaClجزء بالمميوف  1111ركيز الت
اف ىذا ربما يعود الى دور . يـو 7.1بمغ  مبزوغاألخير ل

ميؾ في تنشيط الجنيف وحثو عمى النمو لميروب حامض الجبري
المبكر مف االجياد الممحي ومف ثـ تالفي أو تقميؿ الضرر 
الناجـ عف التأثيرات االزموزية أو السمية األيونية أو عدـ 

 (. 47و  8و  4) التوازف في امتصاص المغذيات
 الوقت المستغرق لمبزوغ )يوم(

لوقت المستغرؽ ظيرت فروؽ معنوية بيف المتوسطات في ا
لمبزوغ بتأثير عاممي الدراسة في كال العروتيف ، باستثناء 

وة الربيعية الذي لـ يكف تأثير كموريد الصوديـو في العر 
كال العروتيف. في ، كذلؾ لـ يكف تأثير التداخؿ معنويًا معنوياً 

تفوؽ معاممة النقع بحامض الجبريميؾ معنويًا  1يوضح جدوؿ 
سرعة البزوغ بيف البزوغ السريع في إعطاء أقؿ فرؽ في 
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 4.7و  1.1والبزوغ البطيء لكمية مف البذور بمتوسط بمغ 
يـو في كال العروتيف عمى التتابع مقارنة مع معاممة البذور 

يـو في  1.1و  1.6الجافة والتي أعطت أعمى متوسط بمغ 
جزء  1كال العروتيف عمى التتابع. كما تفوقت معاممة التركيز 

يـو دوف  4.9في إعطاءىا أقؿ متوسط بمغ  NaClبالمميوف 
جزء بالمميوف  4111أف تختمؼ معنويًا مع معاممة التركيز 

NaCl 1.3  يـو ، في حيف ازداد الوقت المستغرؽ لمبزوغ مع
 1111زيادة التراكيز الممحية ، إذ أعطت معاممة التركيز 

يـو  1.8أعمى وقت مستغرؽ لمبزوغ بمغ  NaClجزء بالمميوف 
لعروة الخريفية. تبيف نتائج ىذه الصفة انيا قد سمكت في ا

سموكًا مشابيًا لصفة اليـو األخير لمبزوغ ، ويعزز ذلؾ وجود 
 (.3عالقة ارتباط معنوية موجبة بيف ىاتيف الصفتيف )جدوؿ 

 
 تحت االجهاد الممحي. في اليوم االخير لمبزوغ )يوم( GA3تأثير نقع البذور بـالـ . 0جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102الخريفية العروة  
 NaClتركيز 

 )جزء بالمميون(
بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
 GA3بالـ 

بذور  المتوسط
 جافة

 بذور منقوعة
 GA3بالـ 

 المتوسط

1 5.0 3.8 4.4 6.0 4.5 5.3 
1000 5.8 4.0 4.9 6.0 4.8 5.4 
2000 6.8 4.3 5.5 6.8 5.5 6.1 
3000 6.8 5.0 5.9 7.0 6.0 6.5 
4000 7.0 6.3 6.6 7.0 6.0 6.5 

 0.3 غ.م 0.4 0.6 %5أ.ف.م 
  5.4 6.6  4.7 6.3 المتوسط

  0.2  0.3 %5أ.ف.م 
 
 

 تحت االجهاد الممحي. في الوقت المستغرق لمبزوغ )يوم( GA3تأثير نقع البذور بـالـ . 2جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 ء بالمميون()جز 
بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
 المتوسط GA3بالـ 

بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
 المتوسط GA3بالـ 

1 2.0 1.8 1.9 2.0 1.3 1.6 
1000 2.5 2.0 2.3 2.0 1.3 1.6 
2000 2.8 2.0 2.4 2.5 1.8 2.1 
3000 2.8 2.5 2.6 2.3 2.0 2.1 
4000 3.0 2.5 2.8 2.3 2.0 2.1 

 غ.م .مغ 0.4 غ.م %5أ.ف.م 
  1.7 2.2  2.2 2.6 المتوسط

  0.3  0.3 %5أ.ف.م 
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 االجهاد الممحيو  GA3 بـالـنقع البذور تأثير ب . قيم معامل األرتباط البسيط بين الصفات المدروسة لمذرة الصفراء2جدول 
 .2102. تمثل االرقام السفمى العروة الربيعية 2102تمثل االرقام العميا العروة الخريفية 

 لوزن الجافا
 لمبادرة

 طول
 البادرة

 دليل معدل
 البزوغ

 معامل سرعة
 البزوغ

 متوسط زمن
 البزوغ

 الوقت المستغرق
 لمبزوغ

 اليوم األخير
 الصفات المدروسة لمبزوغ

 
     

0.789** 
0.760** 

 الوقت المستغرق
 لمبزوغ

 
    

0.603** 
0.608** 

0.909** 
0.908** 

 متوسط زمن
 البزوغ

 
   

- 0.981** 
-0.991** 

- 0.583** 
- 0.632** 

- 0.904** 
- 0.925** 

 معامل سرعة
 البزوغ

 
  

0.861** 
0.940** 

- 0.849** 
-0.933** 

- 0.635** 
- 0.579** 

- 0.876** 
- 0.867** 

 دليل معدل
 البزوغ

 
 

0.790** 
0.956** 

0.723** 
0.939** 

- 0.706** 
-0.923** 

- 0.614** 
- 0.572** 

- 0.766** 
- 0.851** 

 طول
 البادرة

 0.749** 
0.932** 

0.910** 
0.902** 

0.852** 
0.915** 

- 0.809** 
-0.893** 

- 0.521** 
- 0.631** 

- 0.841** 
- 0.887** 

 الوزن الجاف
 لمبادرة

-0.483** 
- 0.551** 

-0.556** 
- 0.724** 

-0.656** 
- 0.788** 

-0.528** 
- 0.706** 

0.560** 
0.722** 

0.494** 
0.315* 

0.612** 
0.525** 

 محتوى
 البرولين

  df 38  =0.304الجدولية عند  rقيمة  1.11معنوي عند مستوى  *
 df 38  =0.393الجدولية عند  rقيمة  1.14معنوي عند مستوى  **

 متوسط زمن البزوغ )يوم(
أقؿ مدة صفة ظيرت فروؽ معنوية بيف المتوسطات في 

مة والتداخؿ الزمة ألعمى سرعة بزوغ بتأثير العوامؿ المستق
بينيما ، باستثناء التداخؿ في العروة الخريفية والذي لـ يكف 

تفوؽ معاممة النقع بحامض  1معنويًا. يوضح جدوؿ 
يـو في  1.1و  3.6الجبريميؾ في إعطاء أقؿ متوسط بمغ 

كال العروتيف عمى التتابع ، في حيف أعطت معاممة التركيز 
يوـ  1.3و  1.9أعمى متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف  1

 1في كال العروتيف عمى التتابع. كما تفوقت معاممة التركيز 
 1.3و  3.6في إعطاء أقؿ متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف 

زداد متوسط الصفة  يـو في كال العروتيف عمى التتابع ، وا 
بزيادة تراكيز كموريد الصوديـو إذ أعطت معاممة التركيز 

 1.6و  1.1سط بمغ أعمى متو  NaClجزء بالمميوف  1111
يـو في كال العروتيف عمى التتابع. كذلؾ تفوقت معاممة النقع 

جزء بالمميوف  1بحامض الجبريميؾ مع معاممة التركيز 
NaCl  يـو في حيف  1.1معنويًا في إعطاء أقؿ متوسط بمغ

جزء  1111أعطت معاممة البذور الجافة مع معاممة التركيز 
. تبيف نتائج ىذه  1.9أعمى متوسط بمغ  NaClبالمميوف  يـو

الصفة انيا قد سمكت سموكًا مشابيًا لسموؾ كؿ مف صفتي 

اليـو األخير والوقت المستغرؽ لمبزوغ ، ويعزز ذلؾ وجود 
عالقة ارتباط معنوية موجبة بيف ىذه الصفات. كما يشير 
تحميؿ االرتباط الى إف صفة اليـو األخير لمبزوغ كانت األكثر 

ط زمف البزوغ الرتباطيا بمقدار أعمى مع تأثيرًا في صفة متوس
 (.3ىذه الصفة مقارنة مع الصفة االخرى )جدوؿ 

 (0-معامل سرعة البزوغ )%.يوم
ظيرت فروؽ معنوية بيف المتوسطات في معامؿ سرعة 
البزوغ بتأثير العوامؿ المستقمة والتداخؿ بينيما في كال 

عروة العروتيف ، باستثناء التداخؿ تحت ظروؼ النمو في ال
تفوؽ معاممة النقع بحامض  1الخريفية. يوضح جدوؿ 

و  19.1الجبريميؾ معنويًا في إعطاء أعمى متوسط بمغ 
في كال العروتيف عمى التتابع ، في حيف  4-%.يـو 13.3

 49.1و  11.6أعطت معاممة البذور الجافة أقؿ متوسط بمغ 
في كال العروتيف عمى التتابع. كما تفوقت معاممة  4-%.يـو

معنويًا في إعطاء أعمى  NaClجزء بالمميوف  1التركيز 
في كال العروتيف عمى  4-%.يـو 13.1و  19.1متوسط بمغ 

نخفض معامؿ سرعة البزوغ بزيادة تراكيز كموريد  التتابع ، وا 
جزء بالمميوف  1111الصوديـو إذ أعطت معاممة التركيز 

NaCl  في كال  4-%.يـو 48.1و  49.8أقؿ متوسط بمغ
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العروتيف عمى التتابع. وقد يعود السبب لدور كموريد 
الصوديـو في اجياد البذور وتأخير االنبات وتثبيط نمو 

تفوقت معاممة النقع بحامض في العروة الربيعية البادرات. 
معنويًا  NaClجزء بالمميوف  1الجبريميؾ مع معاممة التركيز 

 4-%.يـو 11.3في إعطاء أعمى سرعة بزوغ بمتوسط بمغ 
معاممة النقع بحامض الجبريميؾ معنويًا عف  تختمؼوالتي لـ 

في حيف . NaClجزء بالمميوف  4111مع معاممة التركيز 

جزء  1111أعطت معاممة البذور الجافة مع معاممة التركيز 
. يعود تفوؽ 4-%.يـو 46.8أقؿ متوسط بمغ  NaClبالمميوف 

الوقت المستغرؽ ىذه المعامالت نتيجة تفوقيا المسبؽ في 
ومتوسط زمف البزوغ ، ويعزز ذلؾ وجود عالقة ارتباط معنوية 

وصفة معامؿ ً موجبة واخرى سالبة بيف الصفات ألمذكوره آنفا
 (.3سرعة البزوغ )جدوؿ 

 
 حت االجهاد الممحي.ت متوسط زمن البزوغ )يوم(في  GA3تأثير نقع البذور بـالـ . 2جدول 

 م2102عروة الربيعية ال م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 )جزء بالمميون(
بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
 GA3بالـ 

بذور  المتوسط
 جافة

 بذور منقوعة
 GA3بالـ 

 المتوسط

1 4.2 2.9 3.6 4.6 4.0 4.3 
1000 4.6 3.1 3.9 4.9 4.1 4.5 
2000 4.8 3.6 4.2 5.5 4.5 5.0 
3000 5.1 3.7 4.4 5.4 4.9 5.1 
4000 5.8 4.5 5.2 5.9 5.2 5.6 

 0.1 0.2 0.4 غ.م %5أ.ف.م 
  4.5 5.3  3.6 4.9 المتوسط

  0.1  0.2 %5أ.ف.م 
 

 تحت االجهاد الممحي. (0-معامل سرعة البزوغ )%.يومفي  GA3تأثير نقع البذور بـالـ . 5جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 افةبذور ج )جزء بالمميون(
 بذور منقوعة

 بذور جافة المتوسط GA3بالـ 
 بذور منقوعة

 المتوسط GA3بالـ 

1 23.6 34.7 29.2 21.8 25.3 23.5 
1000 21.6 31.9 26.7 20.5 24.6 22.5 
2000 20.7 29.3 25.0 18.2 22.2 20.2 
3000 19.7 26.8 23.3 18.6 20.4 19.5 
4000 17.2 22.4 19.8 16.8 19.2 18.0 

 0.6 0.8 2.4 غ.م %5أ.ف.م 
  23.3 19.2  29.0 20.6 المتوسط

  0.4  1.5 %5أ.ف.م 
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 (0-دليل معدل البزوغ )%.يوم
ظيرت فروؽ معنوية بيف المتوسطات في دليؿ معدؿ البزوغ 

كال العروتيف. في بتأثير العوامؿ المستقمة والتداخؿ بينيما 
ؾ معنويًا تفوؽ معاممة النقع بحامض الجبريمي 6يوضح جدوؿ 

في  4-%.يـو 46.1و 13.7في إعطاء أعمى متوسط بمغ 
كال العروتيف عمى التتابع ، في حيف أعطت معاممة البذور 

في كال  4-%.يـو 44.3و  43.6الجافة أقؿ متوسط بمغ 
العروتيف عمى التتابع. ربما إف حامض الجبريميؾ يؤدي الى 

لمباشرة زيادة نسبة وسرعة البزوغ مف خالؿ مشاركتو غير ا
في تحمؿ المواد الرئيسة الموجودة في السويداء مثؿ المبيدات 
والبروتينات والكربوىيدرات ، الى مواد أبسط تنتقؿ الى الجنيف 

 NaClجزء بالمميوف  1(. كما تفوقت معاممة التركيز 44)
-%.يـو 49.4و  11.3معنويًا في إعطاء أعمى متوسط بمغ 

ي حيف أعطت معاممة في كال العروتيف عمى التتابع ف 4
و  8.1أقؿ متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف  1111التركيز 

في كال العروتيف عمى التتابع. وقد يعود  4-%.يـو 7.1

السبب ربما لمتأثير السمبي لكموريد الصوديـو عمى كؿ 
العمميات ذات الصمة بامتصاص المغذيات وتطور الجنيف 

ت معاممة النقع مما أنعكس عمى البزوغ وسرعتو. كذلؾ تفوق
جزء بالمميوف  1بحامض الجبريميؾ مع معاممة التركيز 

NaCl  معنويًا في إعطاء أعمى وأسرع بزوغ بمتوسط بمغ
في كال العروتيف عمى التتابع ،  4-%.يـو 11.1و  31.6

في حيف أعطت معاممة البذور الجافة مع معاممة التركيز 
 4-%.يـو 6.4و  6.1جزء بالمميوف أقؿ متوسط بمغ  1111

في كال العروتيف عمى التتابع. إف ىذا ربما يشير الى إف نقع 
البذور بحامض الجبريميؾ لو دور في إحداث توازف ىرموني 
بعد أختاللو نتيجة االجياد الممحي. كما يعود تفوؽ ىذه 
المعامالت نتيجة تفوقيا أصاًل في الوقت المستغرؽ ومتوسط 

ارتباط معنوية موجبة  زمف البزوغ ، ويعزز ذلؾ وجود عالقة
وبيف صفة ً مرة وسالبة مرة اخرى بيف الصفات ألمذكورة آنفا

 (.3دليؿ معدؿ البزوغ )جدوؿ 

 ( تحت االجهاد الممحي.0-في دليل معدل البزوغ )%.يوم GA3تأثير نقع البذور بـالـ  .6جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 ميون()جزء بالم
بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
بذور  المتوسط GA3بالـ 

 جافة
 بذور منقوعة

 المتوسط GA3بالـ 

1 18.0 32.6 25.3 15.7 22.5 19.1 
1000 15.6 27.2 21.4 14.4 20.8 17.6 
2000 14.8 27.4 21.1 12.0 17.7 14.8 
3000 13.3 20.7 17.0 8.5 12.7 10.6 
4000 6.4 10.4 8.4 6.1 8.7 7.4 

 0.9 1.3 1.6 2.2 %5أ.ف.م 
  16.5 11.3  23.7 13.6 المتوسط

  0.6  1.0 %5أ.ف.م 
 طول البادرة )سم(

 بادرةفروؽ معنوية بيف المتوسطات لصفة طوؿ الظيرت 
بتأثير عاممي الدراسة والتداخؿ بينيما ، باستثناء التداخؿ الذي 
 كاف غير معنوي تحت ظروؼ النمو في العروة الخريفية.

النقع بحامض الجبريميؾ تفوؽ معاممة  7ح جدوؿ يوض
في كال سـ  8.7و  44.4بمغ  أعمى متوسطباعطائيا 
والتي  الجافةالبذور معاممة مقارنة مع  عمى التتابع العروتيف

 في كال العروتيفسـ  1.7و  7.6بمغ  أعطت أقؿ متوسط

. وىذا ربما يعود الى تأثير حامض الجبريميؾ في عمى التتابع
تساع الخاليا ونموىا إذ يعمؿ عمى زيادة حجـ زيادة  إنقساـ وا 

المنطقة االنشائية )المرستيمية( فضاًل عف زيادة نسبة الخاليا 
( مما يؤدي الى إعطاء بادرات 48التي تقـو بعممية االنقساـ )

جزء بالمميوف  1التركيز كما تفوقت معاممة  .اكبر حجماً 
NaCl  مف دوف اف سـ  41.4في إعطاء أعمى متوسط بمغ

جزء بالمميوف  4111التركيز معاممة تختمؼ معنويا مع 
NaCl أما في في العروة الخريفية سـ  41.1بمغ  بمتوسط ،
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العروة الربيعية فقد تفوقت نفس المعاممة معنويًا في إعطاء 
 البادرةسـ ، وانخفض متوسط طوؿ  41.3أعمى متوسط بمغ 

 التركيزعاممة ت مبزيادة تراكيز كموريد الصوديـو إذ أعط
 1.1و  6.1أقؿ متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف  1111
تفوقت معاممة النقع كذلؾ  .عمى التتابع في كال العروتيفسـ 

جزء بالمميوف  1التركيز معاممة بحامض الجبريميؾ مع 

NaCl  سـ ، في  41.3معنويًا في إعطاء أعمى متوسط بمغ
 1111 التركيزمعاممة مع  الجافةالبذور معاممة حيف أعطت 

. وقد يعود سـ 3.1أقؿ متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف 
لكموريد التأثيرات األزموزية أو السمية السبب ربما الى 

. الصوديـو

 تحت االجهاد الممحي طول البادرة )سم(في  GA3تأثير نقع البذور بـالـ . 7جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 )جزء بالمميون(
بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
بذور  المتوسط GA3بالـ 

 جافة
 بذور منقوعة

 المتوسط GA3بالـ 

1 9.5 14.7 12.1 7.2 12.3 9.7 
1000 8.4 12.7 10.5 6.9 10.6 8.7 
2000 7.6 11.3 9.4 6.3 8.8 7.5 
3000 7.1 9.6 8.3 5.0 7.4 6.2 
4000 5.6 7.3 6.4 3.4 4.6 4.0 

 0.5 0.7 2.3 غ.م %5أ.ف.م 
  8.7 5.7  11.1 7.6 المتوسط

  0.3  1.4 %5أ.ف.م 
 الوزن الجاف لمبادرة )ممغم(

ظيرت فروؽ معنوية بيف المتوسطات في الوزف الجاؼ لمبادرة 
 8بتأثير العوامؿ المستقمة والتداخؿ بينيما. يوضح جدوؿ 
ى تفوؽ معاممة النقع بحامض الجبريميؾ معنويًا في إعطاء أعم

 في كال العروتيفممغـ  1.1311و  0.0388متوسط بمغ 
، في حيف أعطت معاممة البذور الجافة أقؿ  عمى التتابع
 في كال العروتيفممغـ  0.0215و  0.0255متوسط بمغ 
جزء بالمميوف  1التركيز . كما تفوقت معاممة عمى التتابع

NaCl  ممغـ مف دوف  0.0376في إعطاء أعمى متوسط بمغ
جزء بالمميوف  4111معنويًا عف معاممة التركيز  أف تختمؼ

NaCl  ممغـ ، كذلؾ إنخفض متوسط  1.1318بمتوسط بمغ
ىذه الصفة بزيادة تراكيز كموريد الصوديـو ، إذ أعطت 

أقؿ متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف  1111معاممة التركيز 
ممغـ في العروة الخريفية ، كذلؾ في العروة الربيعية  1.1131

معنويًا في  NaClجزء بالمميوف  1التركيز معاممة  تفوقت
ممغـ ، وانخفض متوسط  0.0357إعطاء أعمى متوسط بمغ 

الصفة بزيادة تراكيز كموريد الصوديـو لتعطي معاممة التركيز 

ممغـ.  1.1498أقؿ متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف  1111
إف ىذا ربما يعود الى تأثير االجياد الممحي في تقييد 

صاص الماء وتقييد العمميات البايوكيمياوية وبالنياية إمت
إنخفاض نمو البادرة. كذلؾ تفوقت معاممة النقع بحامض 

في  NaClجزء بالمميوف  1التركيز الجبريميؾ مع معاممة 
ممغـ مف دوف أف تختمؼ  0.0472إعطاء أعمى متوسط بمغ 

معنويًا عف معاممة النقع بحامض الجبريميؾ مع معاممة 
بمتوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف  1111و  4111يز الترك

، في حيف أعطت  عمى التتابعممغـ  1.1118و  0.0453
جزء بالمميوف  1111معاممة البذور الجافة مع معاممة التركيز 

NaCl  ممغـ في العروة الخريفية ،  1.1117أقؿ متوسط بمغ
أما في العروة الربيعية فقد تفوقت معاممة النقع بحامض 

معنويًا  NaClجزء بالمميوف  1التركيز ريميؾ مع معاممة الجب
ممغـ. يعود تفوؽ ىذه  0.0457باعطاء أعمى متوسط بمغ 

المعامالت الى تفوقيا أصاًل في صفة طوؿ البادرة مما 
انعكس عمى وزنيا الجاؼ الحقًا ، ويعزز ذلؾ عالقة االرتباط 

 .(3المعنوية الموجبة بينيما )جدوؿ 
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 في الوزن الجاف لمبادرة )ممغم( تحت االجهاد الممحي. GA3نقع البذور بـالـ  تأثير. 8جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 )جزء بالمميون(
بذور 
 جافة

 بذور منقوعة
 GA3بالـ 

بذور  المتوسط
 جافة

 بذور منقوعة
 GA3بالـ 

 المتوسط

1 0.0281 0.0472 0.0376 0.0256 0.0457 0.0357 
1000 0.0263 0.0453 0.0358 0.0238 0.0390 0.0314 
2000 0.0257 0.0448 0.0353 0.0213 0.0358 0.0286 
3000 0.0241 0.0341 0.0291 0.0199 0.0276 0.0237 
4000 0.0227 0.0233 0.0230 0.0169 0.0227 0.0198 

 0.0023 0.0033 0.0034 0.0047 %5أ.ف.م 
  0.0342 0.0215  0.0388 0.0255 المتوسط

  0.0015  0.0021 %5أ.ف.م 
 (.0-محتوى البادرة من حامض البرولين )ممغم.غم

ظيرت فروؽ معنوية بيف المتوسطات في محتوى البروليف 
لبادرات الذرة الصفراء بتأثير الزراعة في أوساط ممحية بتراكيز 

ع ، في حيف لـ يكف لنق NaClمختمفة مف كموريد الصوديـو 
البذور بحامض الجبريميؾ والتداخؿ بيف عاممي الدراسة أي 

 1111تفوؽ معاممة التركيز  9تأثير معنوي. يوضح جدوؿ 
معنويًا في إعطاء أعمى متوسط بمغ  NaClجزء بالمميوف 

في كال العروتيف عمى التتابع ،  4-ممغـ.غـ 7.86و  9.18
نخفض متوسط الصفة بانخفاض تراكيز كموريد الصوديـو  وا 

أقؿ متوسط  NaClجزء بالمميوف  1لتعطي معاممة التركيز 
في كال العروتيف عمى  4-ممغـ.غـ 1.14و  1.33بمغ 

التتابع. إف ىذا يشير الى رد الفعؿ الطبيعي مف قبؿ النبات 

لصمة ىذا المحتوى الكيميائي في ضبط الضغط االزموزي 
وحماية االنزيمات واالغشية ضد االجياد الممحي فضاًل عف 
دوره في حماية االنسجة النباتية والمساىمة في ربط وتقييد 

السايتوبالـز تحت ىذه  pHالعناصر السامة الممتصة وضبط 
الظروؼ ، وربما يساعد تراكـ البروليف في النباتات المجيدة 
في المحافظة عمى محتوى مائي عالي نسبيًا والضروري لمنمو 

 (.3وفعالية الخمية ووظائفيا )
يحسف بزوغ ونمو بادرات  GA3نقع البذور بػالػ نستنتج إف 

الذرة الصفراء تحت االجياد الممحي. نوصي بنقع بذور الذرة 
جزء بالمميوف  311بتركيز  GA3الصفراء بحامض الجبريميؾ 

ساعة قبؿ زراعتيا وال سيما في األراضي التي  11لمدة 
 تعاني مف مشكمة المموحة.

 تحت االجهاد الممحي. (0-في محتوى البادرة من حامض البرولين )ممغم.غم GA3تأثير نقع البذور بـالـ . 9جدول 

 م2102العروة الربيعية  م2102العروة الخريفية  
 NaClتركيز 

 بذور منقوعة بذور جافة )جزء بالمميون(
 بذور منقوعة بذور جافة المتوسط GA3بالـ 

 المتوسط GA3بالـ 

1 4.28 5.38 4.33 2.10 2.32 2.21 
1000 5.12 5.73 5.42 3.61 3.51 3.56 
2000 6.66 6.68 6.67 4.61 4.77 4.69 
3000 8.16 7.63 7.85 5.56 5.91 5.73 
4000 9.38 9.59 9.48 7.79 7.92 7.86 

 0.54 غ.م 0.38 غ.م %5أ.ف.م 
  4.89 4.73  6.80 6.70 المتوسط

  غ.م  غ.م %5أ.ف.م 
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