
 

Daher et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 259-278 June 2020 
 

 2020  يونيو/حزيران  278-259(:  3) 7  السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – آحرونو ضاهر  259

( المتوازن في  NPK( والسماد المعدني )3GAتأثير المعاملة بحمض الجبريليك )
 .Zea mays varية والنوعية لدى هجين الذرة السكرية )اإلنتاجبعض الخصائص 

saccharata( ميرت )Merit Hybrid تحت ظروف اإلجهاد الملحي ) 

 (2)وسوسن هيفا (1)ومجد درويش* (1)ميس ضاهر

 (. قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.1)
 (. قسم علوم التربة والمياه، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. 2)

 (. majds26@yahoo.com )*للمراسلة: د. مجد درويش. البريد اإللكتروني:

 25/03/2019تاريخ القبول:    12/02/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
الالذقية خالل الموسم الزراعي  التابع لكلية الزراعة، جامعة تشرين،  ُنفذت التجربة في البيت البالستيكي

 Merit( ميرت )Zea mays var. saccharata، وذلك بزراعة حبوب هجين الذرة السكرية )2018

Hybrid لكل  أكياسبالستيكية تم توزيعها وفقًا للتصميم العشوائي الكامل وبمعدل ستة  أكياس( ضمن
(،  ppm 30و 15معاملة. هدف البحث إلى دراسة تأثير الرش على المجموع الخضري بالجبريلين )

والسماد المعدني المتوازن معًا في بعض خصائص  (، وبالجبريلينNPKوبالسماد المعدني المتوازن )
( ميلليموز/سم.  12و 8، 4تحت ظروف اإلجهاد الملحي ) للذرة السكرية، وذلك ية والنوعيةاإلنتاجالنمو و 

( ميلليموز/سم سلبًا في نمو نباتات الذرة السكرية 12و 8أّثر اإلجهاد الملحي وخصوصًا عند المستويين )
باتات من العرانيس الطازجة ولتدني محتواها من البروتين. لم ُتظهر معاملة ما أدى لتدهور غلة النم

( في نمو وإنتاجية النبات، في حين أدى الرش  P˃0.05أي تأثير معنوي ) NPKالتسميد المتوازن 
ية )غلة  واإلنتاجفي مجمل خصائص النمو المورفولوجية، والفيزيولوجية،  إيجابيةبالجبريلين لتأثيرات 

س الطازجة ومكوناتها( والنوعية )محتوى الحبوب الطازجة من البروتينات الكلية والسكريات الذوابة  العراني
يضًا. وبناًء على  أ)%(( لدى نباتات الذرة السكرية النامية في الظروف الطبيعية وفي ظروف الملوحة 

في تحفيز النمو لدى  ( نظرًا لدورها الملموس  30ppm-15) ذلك يمكن االقتراح برش الجبريليك بتراكيز
نباتات هجين الذرة السكرية )ميرت( وزيادة غلة ونوعية العرانيس الناتجة، وتحسين تحمل هذه النباتات 

 يضًا.   أإلجهاد الملوحة 
 ، اإلجهاد الملحي.NPK، السماد المتوازن GA3الذرة السكرية، حمض الجبريليك : الكلمات المفتاحية

: المقدمة  
 sugar) السكر ذرة أو( sweet corn) الحلوة بالذرة يضاً أ ُتسمى والتي( Zea mays var. saccharata) السكرية الذرة صنف يتبع

corn )الصفراء الذرة لنوع mays النجيلية والفصيلة Poaceae (Rhodes, 2006،) المتراكمة بالسكريات بغناها حبوبها حيث تمتاز 
 Simon and) نشاء إلى  السكر استقالب عن المسؤولة  المورثات بعض في الطفرات من  سلسلة لحدوث كنتيجة االندوسبرم طبقة في

Balabbo, 2015)واحتوائها على  الشفاف بمظهرها حبوبها تمتاز حيث الطازج، االستهالك لغرض السكرية، في الواقع، الذرة . ُتزرع  
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 أصناف من بغيرها مقارنةً  سكري  ومذاق طري  لذيذ،  طعم ُيكسبها والذي أميلوديكسترينات بشكل (سكريات%  6-5)السكريات  من نسبة
 (.Oktem and Oktem, 2005) األخرى  الصفراء الذرة
 ، وفي القطر العربي السوري بلغتاإلنتاجو  المزروعة المساحة حيث من والشعير القمح بعد الثالث المركز عالمياً  الصفراء الذرة تحتل

  إلى  2016 عام المساحة هذه لتنخفض طن، ألف 258 أنتجت اً هكتار  ألف 60 حوالي 2012 عام الصفراء بالذرة المزروعة المساحة
 (. 2016  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،)طن  ألف  80 حوالي  وإنتاج اً هكتار  ألف 18
إذ   العالم، من عديدة بقاع وفي سورية ضمن المحاصيل الحقلية زراعة تؤثر سلبًا في التي المشاكل من الري  وماء التربة ملوحة ُتعد

 Pitman and)  الجافة وشبه الجافة  المناطق ظروف  تحت وخاصةً  المحصول وتدني نوعيته  النخفاض في إنتاجية تؤدي هذه المشاكل
Läuchli, 2002 .)القطر مستوى  على رياً  المزروعة األراضي من %  50و المزروعة العالمية  المساحة من%  20 حوالي ُتعاني 

  من  يحد والذي الزراعي اإلنتاج تواجه  التي  التحديات أهم من الملحي ُيعد اإلجهاد فإن لذا متفاوتة، وبدرجات الملوحة  من السوري  العربي
متملحه   التربة ُتعد (.Rausch et al., 1996)  المروية الزراعات في وخاصة العالم دول معظم في الزراعي  األفقي التوسع إمكانية
 وقد تم الزراعية، هذا المحاصيل معظم لنمو مثبط مستوى  إلى ،NaCl خاص وبشكل األمالح فيها، تركيز يرتفع عندما عام، بشكل

 ECe= 2-4) المشبعة بين لعجينتها الكهربائية الناقلية  تتراوح الملوحة خفيفة ترب: مستويات ة ثالث إلى  المالحة  الجافة  األراضي تصنيف

dS/m)،  الملوحة  متوسطة تربو (ECe= 4-8 dS/m )عالية وترب ( الملوحةECe ˃ 8 dS/m( )Rogers et al., 2005). 
 ،(Osmotic stress) الحلولي اإلجهاد كظاهرة النبات وتطور نمو في  سلباً  تؤثر التي  األضرار  من العديد الملحي اإلجهاد ُيسبب

 اإلجهاد لظاهرة ويقود كما ،(Munns and Tester, 2008) للنبات الغذائي النظام في والخلل الحاصل النوعية األيونية والسمية
 كبيرة تأكسدية أضرار عن والبيوكيميائية فضالً  والفيزيولوجية، الشكلية، التغيرات من لسلسلة يؤدي مما( Oxidative stress) التأكسدي

 .(Zou et al ., 2006 ؛ DNA( )Hilal et al.,1998و بروتينات ليبيدات،) النباتية الخاليا مكونات في
 أظهرت وقد ،(Mass and Hoffman, 1977) الملوحة  تجاه الحساسية المتوسطة إلى الحساسة المحاصيل  من  لصفراء الذرة ُتعد

  المزروعة  الصفراء الذرة لنباتات الضوئي التمثيل الورقي الكلي ومعدل المسطح في مساحة انخفاضاً  Ouda et al., (2008) نتائج
 بعض كما أشار .اإلنتاج لمرحلة  تصل لم النباتات بعض أن حتى النبات، وإنتاجية نمو في سلبي بشكل أثر ما الملوحة،  ظروف تحت

  على  الحاصلة بالتغيرات يرتبط والذي للنمو استعادة مرحلة يليها أولي سكون  بفترة الملحي لإلجهاد تعرضه بعد يمر النبات ألن الباحثين
 بالتعبير الخاصة المعطيات دلت فقد ،(GA) والجبريليك (JA) والجاسمونيك (ABA) األبسيسيك كحمض النباتية الهرمونات مستوى 
 الملحي اإلجهاد ظروف تحت النبات بنمو تتحكم (Secondary signaling network) الثانوية اإلشارات من شبكة لوجود المورثي

(Geng et al., 2013; Kilian et al., 2007.) 
 الكيميائية، النمو منظمات باستخدام الفقيرة األراضي في الملحية البيئات عن الناتجة الضارة اآلثار على االخيرة السنوات التغلب في تم

 ؛كالجبريلينات المنظمات هذه محاليل من بأكثر أو بأحد للنباتات الخضري  المجموع برش أو الزراعة قبل  البذور نقع عملية عبر سواءً 
 حياتها دورة خالل النبات وتطور نمو في من خالل دورها الرئيسي داخليًا، النباتية النمو هرمونات أهم الجبريلينات من تعدحيث 

 فتنمو النباتات وحيوية كفاءة رفع الى يؤدي مما والنمو البذور إلنبات األمالح تثبيط فاعلية على التغلب استخدامها إلى ويهدف العادية،
  المعروفة  النمو منظمات من حمض الجبريليك ُيعد (.1990 الشحات،)  سلبية أضرار أي حدوث دون  مرتفعة ملحية ظروف تحت

 نسبة زيادة  في أسهم قد بالجبريلين المعاملة أن الملوحة ظروف تحت الباحثين من العديد نتائج أشارت فقد للنمو، المنشط بالتأثير
 Monselise and) الفاصولياء نبات عند  والعقل الساق طول في وزيادة ،(Tipirdamaz et al., 1995) الشعير حبوب في اإلنبات

Halevy, 1962)الخردل نبات لدى الجاف ووزنها األوراق ومساحة وعدد الساق طول ، وفي (Khan et al., 1998)، محتوى  وزيادة 
 طول في وزيادة ،(Ashraf and Rauf, 2001) القمح نبات لدى الضوئي التمثيل معدل وبالتالي والكاروتينات الكلوروفيل من األوراق
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 من الصويا  فول بذور محتوى  زيادة ،( Miyamoto et al., 1993) البازالء بعد اإلنباتبادرات  الذائبة في السكريات تراكم وفي النبات
  الحلبة أوراق نبات لدى البرولين وخصوصاً  الحرة األمينية األحماض من  المحتوى  في زيادة ،(De la Haba et al., 1985) البروتين

(Hamed et al., 1994   .) 
  الصفراء، أن  الذرة وتطور نمو في الجبريليكحمض  النمو منظم تأثير حول Stefanov et al., (1998) أجراها دراسة بينت النتائج في

 وزيادة طول الخضري  للمجموع الجاف نقص الوزن  إلى الجبريليك أدى حمض  من  مول ميلي 150 بتركيز الصفراء بادرات الذرة رش
 المتسبب الملحي لإلجهاد الصفراء الذرة نبات تحمل في بالجبريلين المعاملة تأثير بدراسة حول Al-Balawi, (2001) وقامت .الساق

 النباتات لإلجهاد تحمل من زاد ppm 100و 50 بالتركيزين المعاملة بالجبريلين أن النتائج فأوضحت الصوديوم،  كلوريد ملح تأثير عن
 .النبات وتطور نمو  على ايجاباً  ذلك الملحي وانعكس

  ما  عالية،  وبسرعةلالمتصاص  القابلة الغذائية  العناصر  النبات من احتياجات يؤمن  سهالً  مصدراً  ( NPKالمعدني ) التسميد شكليُ 
حيث وجد   (.Noble and Coventry, 2005) النمو بمنظمات النبات معاملة ظروف تحت خاصةً  النبات وتطور يحسن من نمو

)2002( ,.et alKhan  ( 3في دراسة سابقة أن الرش الورقي بالجبريلينGA( عند مستويات محتفلة من التسميد اآلزوتي )N  لدى )
 ,.Uwah et al. وفي دراسة أجراها من كفاءة استخدام األزوت المسمد ما انعكس ايجابًا على نمو وتطور النباتنبات الخردل قد زاد 

 .Zea mays var( في نمو وتطور وإنتاجية نبات الذرة السكرية )NPK 20-10-10حول تأثير السماد المعدني ) (2011)

saccharata( أشارت النتائج بأن التسميد المعدني )NPK )( ( أدى لزيادة دليل المساحة الورقية )كتاركغ/ه 600وبمعدلLeaf 

Area Index ،) وزن العرانيس الخضراء الكاملة ودليل الحصادو عدد الحبوب في العرنوس، و عدد العرانيس على النبات، و   %
(Harvest Index       .) 

أساليب زراعية  تباعالالمزارعين  دفع طازجًا، المسوقة والسيما الحقلية المحاصيل حبوب استهالك على  إن مواكبة الطلب المتزايد
 ومنها عديدة بيئية مشاكل بظهور أسهمت مرشدة غير المعدنية، وبطرق  والتغذية بالري  المتعلقة تلك خصوصاً  وتقانات زراعية مبتكرة،

  المزروعة  تلك خاصةً  الحقلية  المحاصيل من ديدالع زراعة تهدد التي البيئية األخطار أهم  من كواحدة الملوحة تبرز .الملوحة ظاهرة
 كبيرة مساحات لخروج أدت والتي الملحي اإلجهاد ظاهرة من تعاني التي المحاصيل هذه من كواحد السكرية الذرة وإن مروية، بظروف

  الستخدام  هذا ما يبرر الدافع  .الناتج المحصول ونوعية انتاجية على سلباً  انعكس ما الفعلي االستثمار خارج زراعته أراضي من
 لدوره  NPKالمتوازن  المعدني التسميد أهمية عن  فضالً  النباتي، للنمو ومنشط كمنظم لدوره نظراً  الجبريليك،حمض ك النباتية، الهرمونات
  على  والحصول  السكرية الذرة نبات وتطور نمو األمر الذي يؤدي لتحسين الملوحة، ظروف تحت خاص وبشكل النبات، حيوية في زيادة
 .الحبوب من جيدة ونوعية  عالية انتاجية

والسماد المعدني المتوازن في نمو وتطور وإنتاجية هجين الذرة  بالجبريلينيهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الرش  ،على ما سبق بناءً 
 السكرية ميرت تحت ظروف الري بمياه مالحة.

 :  مواد البحث وطرائقه
الالذقية، وذلك في الفترة الممتدة من شهر نيسان وحتى أواخر  لكلية الزراعة، جامعة تشرين،  ُنفذت التجربة في البيت البالستيكي التابع

 الذرة هذا البحث حبوب ستخدم فياُ ، كما وُأجريت التحاليل البيو كيميائية والكيميائية في مخابر الكلية ذاتها. 2018شهر تموز لعام 
 وبلون  للعرنوس داكن اخضر بلون  زيمتا المنشأ، أمريكي هجين مستورد، وهو ، Merit Hybrid Sweet Corn(ميرت) السكرية
 التصميم  وفق عاملية، ُأجريت التجربة  الزراعية. التنمية شركة من عليه  الحصول والحار، تم الجاف الطقس يناسبه للحبوب، زاهي أصفر

  في  سم  40 وأبعاد( تقريباً  جافة تربة كغ 25) سعة بالستيكية أكياس ضمن وذلك نباتات لكل معاملة، 6الكامل وبمعدل  العشوائي
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والطين. كما تم إجراء بعض التحاليل الفيزيائية  تربة مزيج من الرمل  على  وتحتوي  األسفل  من مثقبة القطر في  سم  20و االرتفاع
 (. 1، وجاءت النتائج كما هو مبين في الجدول ) والكيميائية لتربة التجربة قبل الزراعة

 الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة قبل الزراعة . يبين بعض التحاليل 1الجدول 

 EC المحتوى الكلي %  ملغ/كغ تربة جافة  تحليل ميكانيكي % 

ds/m 

PH  السعة التبادلية 

 N 5O2P O2K O.M. 3CaCo رمل  سلت  طين  غ تربة 100ميلي مكافئ/

17 12 71 3 20 120 1.66 50 0.32 8.2 28 

والمادة العضوية وذات محتوى جيد بالبوتاس وغنية بالفوسفور، كما أن سعتها التبادلية   تفقيرة باآلزو تميزت التربة بأنها رملية، 
  بمحلول  البادرات ري  تم  .الكيس في  واحد  نبات بترك التفريد وُأجري  الواحد،  الكيس في  حبتين زراعة  تم  منخفضة نظرًا لغناها بالرمل.

 مغذي وفقًا لمتطلبات التسميد الالزمة للنبات ومحتوى التربة وبمعدل مرتين كل اسبوع. ُأجريت المعامالت المدروسة كما يلي:  
 : F المعدني المتوازن  والسماد G النباتي بالهرمون  الرش* 

يوم، بتراكيز  15 بحوالي المذكرة النورة طرد وقبل الساق تطاول على المجموع الخضري وبمعدل رشتين، عند تم معاملة النباتات رشاً 
(: 15 ppm1G 30 : ؛ ppm2Gمن حمض ) الجبريليك (3GA( )بيرليكس)، المتوازن  المعدني والسماد (NPK( )موغاسول  )
 .(F: 10 g/L) بتركيز( 20:20:20)

 :NaCl  الصوديوم كلوريد ملح باستخدام S الملحي اإلجهاد معامالت* 
- 0S فقط بالماء العذب النباتات رويت: الشاهد معاملة. 
- 1S ملحي بمحلول النباتات رويت(: سم/ميلليموز 4)  اإلجهاد (مول ميلي 36 NaCl )ريات 3 كل واحدة رية بمعدل. 
- 2S ملحي بمحلول حيث رويت النباتات(: سم/ميلليموز 8)  اإلجهاد (مول ميلي 72 NaCl )ريات 3  كل واحدة  رية بمعدل. 
- 3S ملحي بمحلول النباتات رويت(: سم /ميلليموز 12)  اإلجهاد (مول ميلي 108 NaCl )ريات 3 كل واحدة رية بمعدل . 

 . به والعناية السكرية الذرة زراعة بكيفية المتعلقة للتوصيات من مكافحة وري وفقاً  الزراعية فيما بعد الخدمة عملياتتمت 
 ُدرست الخصائص والصفات التالية:

( من كل معاملة تجريبية عند n=3لثالثة نباتات ) (نبات/سم) Plant Height النبات الصفات المورفولوجية: تم قياس ارتفاع -1
 .العقدة الحاملة للنورة المذكرة حتى التربة سطح مستوى  من بدءاً ( سم) النبات ارتفاع بقياس طرد النبات للنورة المذكرة، وذلك

 :تجريبية معاملة كل ( منn=3المورفوفيزيولوجية التالية لثالثة نباتات ) الصفات قياس تم: المورفوفيزيولوجية الصفات -2
عند طرد النورة  (2سم)حيث تم حساب مساحة الورقة (: 2سم)Plant Leaf Area (PLA ) للنبات الكلي الورقي المسطح مساحة •

 المعادلة التالية: ( من  L2( وعند جمع العرانيس )L1المذكرة )
   0.75( ×  سم)  للورقة عرض  أقصى( × سم) الورقة  طول(= 2سم) الورقة مساحة
 (. El-Sahookie, 1985) الصفراء للذرة الورقة مساحة تصحيح ثابت: 0.75

 :ومن ثم تم حساب مساحة المسطح الورقي الكلي للنبات
PLA (نبات/2سم =)النبات أوراق جميع مساحة مجموع. 

( L1: حيث أخذت قياسات المساحة الورقية )يوم(/2مس/ملغ)  Rate PhotosynthesisNet الصافي  التمثيل الضوئي معدل •
معدل   حسبوُ ( W2و L2( ومثلها عند جمع العرانيس )W1و L1( للثالثة نباتات عند طرد النورة المذكرة )W1واألوزان الجافة )
 (: Williams, 1946من المعادلة التالية ) التمثيل الضوئي

𝑁𝑃𝑅 =
(𝐿𝑜𝑔 𝑒𝐿2  − 𝐿𝑜𝑔 𝑒  𝐿1 )(𝑊2 − 𝑊1)

(𝑇2 − 𝑇1)(𝐿2 − 𝐿1)
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NPR  (، يوم/2مسغ/)ملنتاج التمثيل الضوئي إ: صافيL2 وL1على التواليونهاية فترة القياس   في بداية (2)سم : مساحة األوراق  ،W2 
 المرحلتين.عدد األيام بين  :T1و T2،  على التوالي في بداية ونهاية فترة القياس النبات الجاف )ملغ( : وزن W1و

( لكل معاملة تجريبية عند طرد النورة المذكرة لقياس المؤشرات n=3تم أخذ عينات ورقية من ثالثة نباتات ) :الصفات البيوكيميائية -3
   البيوكيميائية التالية: 

سحق تم غ وزن رطب(: /يكروغرام)م Chlorophyll and Carotenoids Contentsالمحتوى من الكلوروفيل والكاروتينات  •
اس االمتصاص الضوئي لُيقفي األسيتون النقي  طازجةال الذرة السكريةمن أوراق  ملغ( 100)حوالي  عينات معروفة الوزن 

ثم ، ومن نانومتر 662و 645، 470على أطوال الموجات Spectrophotometer  للمستخلص باستخدام جهاز السبيكتروفوتومتر
 (.Lichtenthaler, 1987تقدير المحتوى من الكلوروفيل والكاروتينات )

حليل محتوى األوراق من البرولين وفقًا لطريقة وزن رطب(: تم ت غ/)ميكرومول Proline contentمحتوى البرولين في األورق  •
(Bates et al., 1973 حيث تم سحق .)مل من المحلول المائي لحمض    5ملغ من أوراق الذرة السكرية الطازجة في  100

مل من محلول النينهدرين المنشط للتفاعل )نينهدرين+ حمض  2مل من المستخلص وأضيف له  2%(. ُأؤخذ  3سلفوساليسيليك )
م لمدة ° 100ثم وضعت األنابيب في حمام مائي ساخن مل من حمض الخل الثلجي.  2الخل الثلجي+ حمض أورثوفوسفوريك( و

نانومتر  520. تم قياس االمتصاص الضوئي على طول موجة مل من التولوين 4ساعة، وبعد التبريد على الماء المثلج تم وضع 
  ومن ثم تقدير نسبة البرولين في العينات باالعتماد على منحى قياسي للبرولين النقي. Spectrophotometerباستخدام جهاز 

  ( عند كل معاملة تجريبية:n=3ية التالية للنباتات )اإلنتاجتم تقدير الصفات  :يةاإلنتاجالصفات  -4
 د العرانيس على النبات )عرنوس/نبات(.عد •
 عدد الصفوف بالعرنوس )صف/عرنوس(. •
 عدد الحبوب بالصف )حبة/صف(. •
 (.نبات/بوزن كل عرنوس كامل مع القشور )غ وزن العرانيس الخضراء الكاملة: وذلك •

 تم تقدير المؤشرات النوعية التالية: : الصفات النوعية -5
الكلية الذوابة %: تم تحليل محتوى حبوب الذرة السكرية من السكريات الكلية الذوابة وفقًا لطريقة  محتوى الحبوب من السكريات  •

(Dubois et al.,1956 حيث تم سحق .)ثم   80مل من اإليثانول  4ملغ من حبوب الذرة السكرية الطازجة في  100 ،%
% وحمض   5ستخلص الكحولي. ثم إضافة الفينول دقائق حتى يجف الم  10م لمدة °  80وضعت األنابيب في حمام مائي ساخن 

  490( إلى المزيج فينتج لون أصفر بني. تم قياس االمتصاص الضوئي على طول موجة 1.86=ك  ،% 96الكبريت المركز )
ومن ثم تقدير نسبة السكريات في العينات باالعتماد على منحى قياسي   Spectrophotometerنانومتر باستخدام جهاز 

   للغلوكوز النقي.
 Gornall etمحتوى الحبوب من البروتين الكلي %: تم تحليل محتوى حبوب الذرة السكرية من البروتين الكلي باستخدام طريقة ) •

al., 1949 مل من محلول بوفر منظم فوسفات  1لطازجة في ملغ من حبوب الذرة الصفراء السكرية ا 100(. حيث تم سحق
 Potassium Sodium and ؛ KI ؛ O2.5H4CuSOمل من محلول بايروت ) 5. تم اضافة (pH= 7.6( )مولر 0.1)

Tartrate نانومتر باستخدام جهاز  540( إلى المزيج، ومن ثم قياس االمتصاص الضوئي على طول موجة
Spectrophotometer باستخدام وذلك معياري  منحنى على ليتم تقدير نسبة البروتينات في العينات باالعتماد BSA  البومين 

     .(Bovine Serum Albumin) العجول سيروم
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 ُعرضت و ،  Tukeyمع ANOVAباستخدام االختبار   R statistical softwareعبر البرنامج للبيانات التباين تحليل  إجراء تم
 . P<0.05معنوية عند مستوى االحتمالية ال( والفروقات ذات  means ± SEالنتائج بشكل متوسطات مضافًا لها الخطأ المعياري )

 النتائج والمناقشة:
( في ارتفاع النبات )سم(، مساحة المسطح الورقي الكلي NPK( والسماد المعدني المتوازن )3GAتأثير المعاملة بحمض الجبريليك )  -1

 يوم( تحت ظروف الملوحة: /2نبات( ومعدل التمثيل الضوئي الصافي )ملغ/سم/2)سم
بين المعامالت المدروسة من حيث ارتفاع نباتات الذرة السكرية. أدى   (P<0.05)( لوجود فروق معنوية 2ُتشير معطيات الجدول )

( سم عند النباتات المعاملة  139و 144، 164في صفة ارتفاع النبات والذي بلغ ) (P<0.05) إلى انخفاض معنوي  اإلجهاد الملحي 
معاملة الشاهد. زادت المعاملة بالجبريلين من   سم عند  170على التوالي مقارنًة مع ارتفاع النبات  موز/سم(يميلل 12، 8، 4)بالملوحة 

سم( بالمقارنة مع المعاملة   198) 2G، وكان هذا التأثير اإليجابي أكثر وضوحًا عند المعاملة (0.05P>)ارتفاع النبات بشكل معنوي 
G1 (182  والشاهد. لم ُيالحظ أية فروق معنوية في صفة ارتفاع النبات عند معاملة التسميد )سمF دها، في حين أن معاملة لوح

سمF2G (197  )سم( و 196) F1Gالجبريليك والتسميد معًا زادت من ارتفاع النبات وكانت هذه الزيادة أكثر معنوية عند المعاملتين 
حمض ومعاملتي  ppm 30و ppm 15الجبريليك لوحدها وبالتركيزين حمض حسنت معاملة  مقارنًة ببقية المعامالت والشاهد.

،  187من ارتفاع نباتات الذرة السكرية النامية تحت ظروف الملوحة، حيث بلغ ارتفاع النبات )  F2Gو F1Gالجبريليك والتسميد معًا 
( سم على التوالي عند معاملة 195و 194، 201، 183، و)2S( سم على التوالي عند معاملة اإلجهاد الملحي 183و  191، 183

 . 3Sاإلجهاد الملحي 
في مساحة المسطح الورقي الكلي لدى نباتات معامالت اإلجهاد الملحي، وكان  (P<0.05)انخفاضًا معنويًا  (2)جدول نتائج ال تظهر

وذلك بالمقارنة مع الشاهد  2سم 4508و 4856والتي بلغت  3Sو 2Sهذا االنخفاض ملحوظًا بشكل أكثر عند معاملتي الملوحة 
(. أدى رش نباتات الذرة السكرية بالجبريلين، أو بالسماد المعدني المتوازن، أو بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن معًا 2سم 6621)

 F2Gو  (2سم 7494)  1Gعند المعامالت  (0.05P>)إلى زيادة مساحة المسطح الورقي الكلي للنبات، وكانت هذه الزيادة معنوية 
(. كما وحسنت جميع معامالت الرش من مساحة المسطح الورقي الكلي لنباتات الذرة السكرية النامية في جميع تراكيز 2سم 9378)

على التوالي عند   2( سم9328و 8972، 9922، وبلغت أعلى قيم للمسطح الورقي للنباتات )3Sو  1S ،2Sالملوحة المستخدمة 
 تحت ظروف الملوحة.  3S2Gو 1S2G ،2FS1Gالمعامالت 

من حيث المعدل الصافي لعملية التمثيل بين المعامالت المدروسة  (P<0.05)( وجود فروق معنوية 2الحظ من بيانات الجدول )يُ 
يوم على التوالي عند  /2( ملغ/سم0.01، حيث خفضت معامالت الملوحة معدل التمثيل الضوئي، فبلغت قيمتها )(NPRالضوئي )
زادت معامالت  .3Sيوم عند المعاملة /2( ملغ/سم0.001، و)2Sيوم على التوالي عند المعاملة /2( ملغ/سم0.004، و) 1Sالمعاملة 

ثيل الرش لنباتات الذرة السكرية بالجبريلين، أو بالسماد المعدني المتوازن، أو بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن معًا معدل التم
F2G  (0.05  )يوم على التوالي و/2( ملغ/سم 0.06) 1Gعند المعامالت  (0.05P>)الضوئي الصافي وكانت هذه الزيادة معنوية 

الجبريليك أية تأثير ايجابي على  حمض يوم على التوالي. لم ُتظهر معامالت الرش بالسماد المعدني المتوازن لوحدها أم مع /2ملغ/سم
ميلليموز/سم. في المقابل، أظهرت معامالت الرش بالجبريلين  12معدل التمثيل الضوئي لدى نباتات الذرة السكرية النامية في ظروف 

(، وبالجبريلين مع السماد المعدني 3S2Gو 3S1Gميلليموز/سم ) 12( و2S2Gو 2S1Gميلليموز/سم ) 8ة لوحده عند معاملتي الملوح
 (، تأثيرًا إيجابيًا في معدل التمثيل الضوئي الصافي. 2FS2Gو 2FS1Gميلي موز/سم ) 8المتوازن معًا عند معاملة الملوحة 

 
يوم( في هجين الذرة  /2نبات( ومعدل التمثيل الضوئي الصافي )ملغ/سم/2الورقي الكلي )سم. ارتفاع النبات )سم/نبات(، مساحة المسطح 2الجدول 

 ( تحت تأثير الملوحة والمعاملة بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن.Merit Hybrid( ميرت ) Zea mays var. saccharataالسكرية )
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 المعاملة
 ارتفاع النبات 

 )سم/نبات( 

معدل التمثيل الضوئي الصافي   نبات( /2الورقي الكلي  )سم مساحة المسطح 

 يوم( /2)ملغ/سم

Con c170 ± 5 b6621 ± 779 cd01.03 ± 0.0 

1S cd164 ± 6 bc5411 ± 471 e002.01 ± 0.0 

2S d144 ± 5 c4856 ± 465 f01.004 ± 0.0 

3S d139 ± 10 c4508 ± 683 f002.001 ± 0.0 

1G b182 ± 4 ab7494 ± 1008 ab01.06 ± 0.0 

2G ab198 ± 8 b6534 ± 607 cd002.03 ± 0.0 

F bc181 ± 4 ab8432 ± 1025 de006.02 ± 0.0 

F1G a196 ± 3 ab7782 ± 709 de01.02 ± 0.0 

F2G a197 ± 1 a9378 ± 676 b003.05 ± 0.0 

1S1G c172 ± 1 ab7851 ± 972 cd01.03 ± 0.0 

1S2G c175 ± 5 a9922 ± 977 c005.04 ± 0.0 

1FS bc174 ± 8 ab7029 ± 1429 cd01.03 ± 0.0 

1FS1G abc180 ± 8 ab7169 ± 1216 bc01.05 ± 0.0 

1FS2G c167 ± 5 b6939 ± 729 bc01.05 ± 0.0 

2S1G b187 ± 1 ab8052 ± 412 b002.05 ± 0.0 

2S2G b183 ± 4 ab8409 ± 843 b003.05 ± 0.0 

2FS bc178 ± 4 ab8824 ± 828 d005.003 ± .0 

2FS1G b191 ± 1 a8972 ± 561 d004.03 ± 0.0 

2FS2G b183 ± 4 ab8512 ± 1061 d004.03 ± 0.0 

3S1G b183 ± 4 ab7768 ± 708 ab01.06 ± 0.0 

3S2G a201 ± 3 a9328 ± 987 a01.08 ± 0.0 

3FS a205 ± 4 ab8879 ± 1438 f001.004 ± 0.0 

3FS1G ab194 ± 2 ab7897 ± 792 e002.001 ± .0 

3FS2G ab195 ± 4 ab8441 ± 922 ef01.007 ± 0.0 

( المعاملة ppm( ،)F 30و 15( المعاملة بالجبريلين )Gميلليموز/سم(، ) 12و 8، 4( الري بمياه مالحة )S( الشاهد، )Conتُشير الرموز )

ً لها الخطاء المعياري ) جميع المعطيات إلى متوسطات غ/ل(. تُشير 10بالتسميد المعدني المتوازن ) أحرف  و، means ± SE ،)n=3مضافا

           (.P<0.05, ANOVA-Tukey testمختلفة إلظهار الفروق المعنوية بين المتوسطات لكل مؤشر عند كل معاملة )

، NaClللتأثير السلبي لإلجهاد الملحي، وخصوصًا عند التراكيز المرتفعة من ملح  Sivestiv et al., (1973)تمت اإلشارة من قبل 
. حيث تم تفسير ذلك بأن األمالح ُتسبب خلاًل في مقدرة جذور النبات على امتصاص كل من اآلزوت في معدل التمثيل الضوئي

اضًا في محتوى األوراق من صبغات التمثيل الضوئي والكبريت والمغنيزيوم التي تدخل في تركيب جزيئات الكلوروفيل مما يحدث انخف
الروبيسكو (. كما وتثبط الملوحة عمل انزيم 1980والذي ينعكس بدوره سلبًا على معدل التمثيل الضوئي في النبات )العاني، 

Rubisco (oxygenasebiphosphates carboxylase/-Ribulose1,5)  2وهو االنزيم المثبت لغازCO  في عملية التمثيل
(. وهكذا، يؤخر ضعف نشاط التمثيل الضوئي في النبات Seeman and Sharky, 1986الضوئي ليتم تحويله إلى كربون عضوي )

الورقي الكلي  عبر االنخفاض الحاصل في صفة ارتفاع النبات ومساحة المسطحكان ذلك  واضحًا من نمو نباتات الذرة السكرية، حيث 
، في هذا للسياق، أن التراكيز العالية من الملوحة تعمل على تثبيط النشاط اإلنزيمي Udovenko et al., (1970للنبات. أشار )

وإيقاف استطالة خاليا القمم النامية مما يؤدي لقصر النبات، فضاًل عن عدم زيادة حجم الخاليا الميرستيمية ومنع تحولها إلى خاليا 
 الشحاتيمية بالغة مما يسبب ضعف في النمو العام للنبات وتشكل أوراق صغيرة الحجم والمساحة. يوافق هذا ما توصل إليه برانش

ر ( بأن اإلجهاد الملحي يؤث2005)ي ومع ما ذكره الصعيدبأن جميع النباتات النامية في الظروف الملحية تصغر أوراقها، ( 2000)
  ؛  Hussein et al., (2007في كل من النمو والشكل المورفولوجي والتركيب التشريحي لألوراق ويقلل من مساحتها. كما وأثبت )

Carpici et al., (2009) ؛ (Konuşkan et al., (2017  في هذا السياق ايضًا أن الملوحة سببت انخفاضًا معنويًا في النمو
لجبريليك في  لحمض ايعود هذا التأثير اإليجابي الملحوظ  الخضري لنبات الذرة الصفراء والذي تناسب طردًا مع زيادة تراكيز الملوحة.
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زيادة  في الجبريليكحمض  ف الملوحة إلى تأثيرتحسين خصائص وصفات النمو عند الذرة السكرية وحتى للنباتات النامية تحت ظرو 
في عالج األضرار الناجمة عن الملوحة،   الجبريليكحمض (. هذا فضاًل عن دور Heller et al., 1990) الخاليا واستطالة وانقسام

تدخل   التي  الغذائية للمواد  أكبر على معدل التمثيل الضوئي وتراكم إيجابياً  ينعكس ُيساهم هذا الحمض في عملية تركيب الكلوروفيل مما
 ما توصلت إليه القحطاني يتوافق ذلك مع (. 2014الخلية وبالتالي زيادة معدل النمو الخضري للنبات )علي وحمزة،  مكونات تركيب في
 الجبريليك يعمل على زيادة طول الساق وعدد ومساحة األوراق عند نبات الخردل. حمض والتي وجدت أن   (2004)
( في محتوى األوراق الكلي من الكلوروفيل والكاروتينات  NPK( والسماد المعدني المتوازن )3GAتأثير المعاملة بحمض الجبريليك )  -2

 )ميكروغرام/غ وزن رطب( والبرولين )ميكروغرام/غ وزن رطب( تحت ظروف الملوحة: 
حيث محتوى األوراق الكلي من الكلوروفيل   ( بين المعامالت منP<0.05وجود فروقات معنوية ) ( 3تحليل التباين )الجدول  يظهر

في محتوى أوراق الذرة السكرية  (P<0.05)غرام/غ وزن رطب(. أدت المعاملة باإلجهاد الملحي النخفاض معنوي والكاروتينات )ميكرو 
، وازداد هذا االنخفاض مع زيادة مستوى الملوحة المستخدمة، حيث بلغ االنخفاض في محتوى الكلي من الكلوروفيل والكاروتينات

  1S ،2S% على التوالي عند معامالت الملوحة  36و 32، 31% وفي محتوى الكاروتينات حوالي  40و 39، 31الكلوروفيل حوالي 
لجبريلين، أو بالسماد المعدني المتوازن لوحده أو بالجبريلين والسماد مقارنًة مع الشاهد. لم ُيالحظ أي تأثير معنوي للمعاملة رشًا با 3Sو

حسنت جميع معامالت  المعدني المتوازن معًا على محتوى أوراق الذرة السكرية من الكلوروفيل والكاروتينات وذلك بالمقارنة مع الشاهد.
. كان هذا التأثير 3Sو 1S ،2Sلنامية في جميع تراكيز الملوحة الرش محتوى الكلوروفيل والكاروتينات لدى أوراق نباتات الذرة السكرية ا

اإليجابي أكثر وضوحًا عند الرش بالجبريلين لوحده، وبشكل خاص، عند نباتات الذرة السكرية النامية تحت تراكيز مرتفعة من الملوحة  
(  1035، 1047، 1122، 1134كلي ) وذلك بالمقارنة مع معامالت الملوحة لوحدها والشاهد، فقد بلغ محتوى الكلوروفيل ال

( ميكروغرام/غ وزن رطب على التوالي في أوراق نباتات 77و 98، 101، 90ميكروغرام/غ وزن رطب ومحتوى الكاروتينات الكلية )
 .  3S2Gو 2S1G ،2S2G ،3S1Gالمعامالت 

االنخفاض الملحوظ في محتوى أوراق الذرة السكرية من صبغات التمثيل الضوئي )الكلوروفيل والكاروتينات( تحت الظروف   فسريُ 
الملحية، بأن التراكيز العالية من ملح كلور الصوديوم تؤدي لزيادة تحلل جزيئات الكلوروفيل وتحطم البالستيدات الخضراء وقلة نشاطها 

(. يتفق هذا مع Balsamo and Tomson, 1995؛  Taleisnik et al., 1983 ؛ Downton, 1977الفيزيولوجي في النبات )
الخضراء  الغرانا ضمن البالستيدات ( والذي فسر هذا االنخفاض في محتوى الكلوروفيل والكاروتينات كنتيجة لتأثر1990الشحات، )

بأن نباتات الخس والكرنب  Taha, (1971الذي يؤدي إلى تكسر هذه البالستيدات. كما أوضح ) بشوارد الصوديوم  المتراكمة األمر
ونظرًا تصغر أوراقها نظرًا لقلة محتواها من صبغات التمثيل الضوئي.  NaClوالطماطم النامية في البيئات الملحية مرتفعة التركيز من 

ريليك في ترميم واصالح األضرار الناجمة عن الملوحة، فإن الجبريليك ُيساهم في االصطناع الحيوي لصبغات التمثيل لدور الجب
وهذا يتفق مع األعوج  الضوئي )الكلوروفيل والكاروتينات( مما ُيحسن من محتواها في أوراق النباتات النامية تحت ظروف الملوحة، 

ليك في زيادة كمية الكلوروفيل ضمن أوراق نباتات القمح النامية ضمن مستويات مختلفة من  الجبري حمض ( والذي أشار لدور2014)
نبات  بتحمل الكيمائية المرتبطة المؤشرات تحسين الجبريليك فيحمض (، في هذا السياق، دور  2014)  علي وحمزة أثبتكما و  الملوحة.

عن حبوب تم  البوتاسيوم في أوراق البادرات الناتجة الى  الصوديوم  نسبة وانخفاض  محتوى الكلوروفيل  للملوحة كزيادة الذرة الصفراء
 غير محفزة.    عن حبوب مقارنًة بتلك الناتجة تحفيزها بالجبريلين

حيث محتوى األوراق من البرولين   من  المدروسة ( بين المعامالتP<0.05وجود فروقات معنوية )ل (3أشارت نتائج الجدول )
في محتوى أوراق الذرة السكرية من البرولين وذلك عند المعاملتين  (P<0.05)أدت الملوحة لزيادة معنوية  )ميكروغرام/غ وزن رطب(. 

1S 2وS  على التوالي مقارنًة بالشاهد، ولم ُيالحظ أية فروق معنوية  41و  56وبنسبة %(0.05˃P)  عند المعاملة في محتوى البرولين
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. كما وأدى الرش بالجبريلين، أو بالسماد المعدني المتوازن، أو بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن معًا 3Sبالتركيز المرتفع من الملوحة 
والسماد  لزيادة معنوية في محتوى أوراق الذرة السكرية من البرولين، وكانت هذه الزيادة أكثر وضوحًا عند معاملة الرش بالجبريلين

 و F1G)ميكروغرام/غ وزن رطب( على التوالي عند المعامالت  2.33و 2.31المعدني المتوازن معًا، حيث بلغ محتوى البرولين 
F2G 1مقارنًة بالمعامالتG (1.94  ،)2ميكروغرام/غ وزن رطبG (2.20 و )ميكروغرام/غ وزن رطبF  (2.05   ميكروغرام/غ وزن

رطب(. حسنت معامالت الرش بالجبريلين أو بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن معًا من محتوى البرولين لدى أوراق نباتات الذرة 
ه وبتركيز ، وكان هذا التأثير أكثر وضوحًا عند الرش بالجبريلين لوحد3Sو 1S ،2Sالسكرية النامية في جميع تراكيز الملوحة المستخدمة 

15 ppm 1)ميكروغرام/غ وزن رطب( على التوالي عند المعامالت  3.13و 3.09، 2.51، حيث بلغ المحتوى من البرولينS1G ، 

2S1G3وS1G( هذا ولم ُتظهر معامالت الرش بالسماد المعدني المتوازن .F أي تأثير معنوي )(0.05˃P)  في محتوى األوراق من
 لدى نباتات الذرة السكرية النامية تحت ظروف الملوحة وذلك بالمقارنة مع الشاهد.   البرولين

ُيشكل تراكمها في النباتات المجهدة بالملوحة، سواًء لدى المحاصيل المتحملة أم  من األحماض األمينية التي كواحد إن البرولين 
( ضمن  Osmotic pressureالمحافظة على مستوى مناسب الضغط االسموزي )الحساسة للملوحة، استجابة دفاعية أولية ُتساهم في 

 عزى سبب الزيادة يُ (. Cha-Um and Kirdmanee, 2009 ؛  Koca et al., 2007 ؛   Mansour et al., 2005الخلية النباتية )
وقد أشار عدد من الباحثين إلى زيادة تركيز  ،تراكيز الملوحة في استجابة النباتات للزيادة الحاصلة  في تركيز البرولين ٍالى الملحوظة
 Kaya et  ؛  Ashraf and Foolad, 2007  ؛   Neto et al., 2006تحت ظروف الملوحة )   ضمن فجوات سيتوبالزم الخاليا  البرولين

al., 2007( يتوافق هذا مع ما توصل إليه .)Pirzad et al., (2014 ( قد   20-10بأن التراكيز المرتفعة من الملوحة )ميلليموز/سم
زيادة تراكيز الملوحة تسبب  ( بأن(Shtereva et al., 2015 ما ذكره معو أدت إلى تراكم كبير للبرولين ضمن أوراق الذرة الصفراء، 

 النامية في األوساط المالحة.   أوراق نباتات الذرة السكريةزيادة في تراكيز البرولين في 
إلى  نظرًا لدور الجبريليك في تحسين النشاط اإلنزيمي للنبات وبالتالي زيادة تحمله للملوحة، فإن هذا التراكم الملحوظ في البرولين ُيشير 

ألنسجة النباتية من تأثير استجابة طبيعية من قبل النبات لصلة هذا المحتوى الكيميائي في ضبط الضغط األسموزي وحماية اإلنزيمات وا
السيتوبالزم، كما وُيساعد تراكم البرولين في   pHاإلجهاد الملحي، فضاًل عن دوره في ربط وتقييد العناصر السامة الممتصة وضبط 

أشارت (. Ashraf et al., 2010النباتات المجهدة في المحافظة على محتوى مائي عالي نسبيًا، ضروري لنمو وفعالية وظائف الخلية )
، في هذا السياق، لزيادة كمية البرولين في أوراق نبات الحلبة المزروعة في الظروف الملحية والمعاملة  (2004القحطاني )نتائج 

( لزيادة كمية البرولين تحت ظروف الملوحة في بادرات الذرة الصفراء الناتجة عن حبوب تم 2017كما وأشار )حمزة وعلي،  بالجبريلين.
 (.3GAجبريلين )نقعها بال

 

 

 

 

 

 

 

. محتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي والكاروتينات )ميكروغرام/غ وزن رطب(، والبرولين )ميكروغرام/غ وزن رطب( في هجين 3الجدول 

( تحت تأثير الملوحة والمعاملة بالجبريلين والسماد المعدني  Merit Hybrid( ميرت ) Zea mays var. saccharataالذرة السكرية )

 المتوازن. 

 المعاملة
 الكلوروفيل الكلي  

 )ميكروغرام/غ وزن رطب( 

 الكاروتينات الكلية 

 )ميكروغرام/غ وزن رطب(  

 البرولين  

 )ميكروغرام/غ وزن رطب( 

Con cd696 ± 45 bc72 ± 4 d11.69 ± 0.1 

1S f479 ± 30 d50 ± 3 b12.± 063 .2 

2S g425 ± 18 d49 ± 3 b10.39 ± 0.2 
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3S g418 ± 20 d46 ± 3 d09.75 ± 0.1 

1G cd673 ± 25 cd54 ± 3 c01.94 ± 0.1 

2G cd653 ± 38 c63 ± 4 bc12.20 ± 0.2  

F cd670 ± 36 c61 ± 4 c01.05 ± 0.2 

F1G c731 ± 25 cd48 ± 4 bc11.31 ± 0.2 

F2G c744 ± 45 b73 ± 4 bc02.0 33 ±.2 

1S1G d644 ± 39 c58 ± 3 b08.51 ± 0.2 

1S2G d649 ± 40 c59 ± 4 bc09.24 ± 0.2 

1FS c788 ± 42 bc69 ± 4 d08.75 ± 0.1 

1FS1G c763 ± 37 b79 ± 3 c09.03 ± 0.2 

1FS2G b909 ± 41 b82 ± 4 b05.40 ± 0.2 

2S1G a1134 ± 37 ab90 ± 3 a10.09 ± 0.3 

2S2G a1122 ± 45 a101 ± 4 b12.58 ± 0.2 

2FS d642 ± 32 b77 ± 4 d10.73 ± 0.1 

2FS1G e574 ± 25 c62 ± 3 c07.13 ± 0.2 

2FS2G cd705 ± 30 c67 ± 4 b09.45 ± 0.2 

3S1G a1047 ± 45 a98 ± 4 a11.13 ± 0.3 

3S2G a1035 ± 35 b77 ± 3 b08.53 ± 0.2 

3FS b878 ± 31 c59 ± 3 cd11.84 ± 0.1 

3FS1G d655 ± 33 c68 ± 3 b07.65 ± 0.2 

3FS2G d642 ± 29 c60 ± 3 c09.03 ± 0.2 
( المعاملة بالتسميد المعدني ppm( ،)F 30و  15( المعاملة بالجبريلين )Gميلليموز/سم(، ) 12و 8، 4( الري بمياه مالحة )S( الشاهد، )Conتُشير الرموز )

أحرف مختلفة إلظهار الفروق المعنوية بين  و، n=3(، means ± SEمضافاً لها الخطاء المعياري ) متوسطاتجميع المعطيات إلى  غ/ل(. تُشير 10المتوازن )

            (.P<0.05, ANOVA-Tukey testالمتوسطات لكل مؤشر عند كل معاملة )

العرانيس )عرنوس/نبات(، عدد الصفوف  ( في عدد NPK( والسماد المعدني المتوازن )3GAتأثير المعاملة بحمض الجبريليك )  -3
 )صف/عرنوس(، عدد الحبوب )حبة/صف( وإنتاجية العرانيس الخضراء الكاملة )غ/نبات( تحت ظروف الملوحة: 

ية. لم ُتظهر اإلنتاجبين المعامالت المدروسة من حيث مؤشرات الغلة  (P<0.05)( لوجود فروق معنوية 4ُتشير معطيات الجدول )
مقارنًة بالشاهد. زادت  3Sو  1S، 2Sفي صفة عدد العرانيس/النبات عند معامالت اإلجهاد الملحي  (P˃0.05)ق معنوية النتائج أية فرو 

 ( P˃0.05)، هذا ولم ُتظهر النتائج أية فروق معنوية (0.05P>)من عدد العرانيس/النبات معنويًا  2Gو 1Gمعامالت الرش بالجبريلين 
في صفة عدد العرانيس/نبات عند معاملتي الرش بالسماد المعدني المتوازن أو بالجبريلين والسماد معًا وحتى تحت ظروف الملوحة  

    مقارنًة بالشاهد.    
(،  4في صفتي عدد الصفوف بالعرنوس وعدد الحبوب بالصف )الجدول  (P<0.05)أدت معامالت اإلجهاد الملحي النخفاض معنوي 

، حيث بلغ عدد الصفوف بالعرنوس وعدد الحبوب 3Sو 2Sاالنخفاض ملحوظًا بشكل أكبر عند التراكيز األعلى من الملوحة  وكان هذا
  36و 13وذلك مقارنًة مع الشاهد )  3Sعلى التوالي عند المعاملة  13.3و 8، و2Sعلى التوالي عند المعاملة  18.3و 11بالصف 

وكانت هذه الزيادة أكثر   (P˃0.05)( من عدد الصفوف بالعرنوس معنويًا 2Gو 1Gعلى التوالي(. زادت معاملة الرش بالجبريلين )
في صفة عدد الحبوب بالصف وذلك   (P˃0.05)، هذا ولم ُتظهر معامالت الرش هذه أية فروق معنوية 1Gوضوحًا عند المعاملة 

سواًء   في صفتي عدد الصفوف بالعرنوس وعدد الحبوب بالصف (P˃0.05)كما ولم ُيالحظ أية فروق معنوية لمقارنة مع الشاهد. با
والسماد معًا مقارنًة بالشاهد. حسنت جميع معامالت الرش عدد الصفوف  عند معاملتي الرش بالسماد المعدني المتوازن أو بالجبريلين

وذلك بالمقارنة مع النباتات  1Sللنباتات النامية في التراكيز المنخفضة من الملوحة  (0.05P>)بالعرنوس وعدد الحبوب بالصف معنويًا 
كما وحسنت معاملة الرش  لهذه الصفات مع الشاهد. (P˃0.05)، ولم ُيالحظ أية فروق معنوية 1Sالمعرضة لإلجهاد الملحي لوحدها 

للنباتات النامية تحت ظروف الملوحة   (0.05P>)( من عدد الصفوف بالعرنوس وعدد الحبوب بالصف معنويًا 2Gو 1Gبالجبريلين )
2Sوالسماد معًا أية فروق معنوية  الرش بالسماد المعدني المتوازن أو بالجبريلين  ، في حين لم ُتظهر معاملتي(0.05˃P)   مقارنًة مع
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لم ُيالحظ أيضًا أي تأثير ايجابي لجميع معامالت الرش المستخدمة في صفتي عدد  لوحدها.  2Sالنباتات المعرضة لإلجهاد الملحي 
اتات المعرضة لمعاملة اإلجهاد وذلك بالمقارنة مع النب 3Sالصفوف بالعرنوس وعدد الحبوب بالصف عند التركيز المرتفع من الملوحة 

3S   .لوحدها 
بين المعامالت المدروسة من حيث إنتاجية العرانيس الخضراء  (P<0.05)( وجود فروق معنوية 4أظهرت نتائج تحليل التباين )الجدول 

مع زيادة تراكيز الملوحة المستخدمة،   (P<0.05)الكاملة )غ( الناتجة من النبات. انخفضت إنتاجية العرانيس الخضراء الكاملة معنويًا 
غ(. زادت  214ي مقارنًة بالشاهد ) على التوال 3Sو 1S ،2Sمعامالت اإلجهاد غ عند  62و 126، 200حيث بلغ وزن العرانيس 

معامالت الرش بالجبريلين أو بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن معًا إنتاجية العرانيس الخضراء الكاملة )غ/نبات( معنويًا 
(0.05˃P) ، 1وكانت هذه الزيادة أكثر وضوحًا عند المعاملةG (490  والمعاملة )2غ/نباتG (420  في حين لم ،)ُتظهر غ/نبات

في وزن العرانيس الخضراء الكاملة )غ/نبات( مقارنًة مع   (P˃0.05)( أية فروق معنوية Fمعامالت الرش بالسماد المعدني المتوازن )
 وذلك بالمقارنة مع 1Sالشاهد. تحسنت إنتاجية العرانيس الخضراء )غ( في جميع معامالت النباتات النامية تحت ظروف الملوحة 

  1S1G  (460ر وضوحًا عند المعاملة لوحدها، وكان هذا التأثير اإليجابي في غلة العرانيس الخضراء أكث 1Sالنباتات المعرضة لإلجهاد 
غ/نبات( مقارنًة ببقية المعامالت. زادت غلة العرانيس الخضراء الكاملة )غ/نبات( للنباتات النامية تحت  440) 1S2Gغ/نبات( و

غ/نبات( بالمقارنة مع المعاملة   206)  2S2Gغ/نبات( و 210) 2S1Gلدى المعاملتين  3Sو 2Sظروف التراكيز المرتفعة من الملوحة 
2S وية لوحدها، هذا ولم ُيالحظ أية فروق معن(0.05˃P)  في غلة العرانيس الخضراء الكاملة )غ/نبات( لدى بقية نباتات معامالت

   لوحدها. S3و 2S الرش تحت ظروف الملوحة مقارنًة مع نبات الملوحة
( وفي  Debez et al., 2001يمكن أن يعود االنخفاض في غلة العرانيس الطازجة ألن الملوحة ُتحدث خلاًل في التوازن الهرموني )

( للنبات، ما يؤثر سلبًا في العمليات االستقالبية ونواتجها ويؤدي إلى خلل في التوازن  Dubey and Rani, 1990النشاط اإلنزيمي )
(. ونظرًا ألن أول عملية حيوية في النبات تتأثر وبشكل مباشر باإلجهاد هي عملية التمثيل الضوئي، سواًء  Iqbal, 2004الغذائي )

، Rubiscoالضوئية المرتبطة بحيوية صبغات التمثيل الضوئي أو عبر تثبيط نشاط إنزيم الروبيسكو -عبر ضعف التفاعالت الكيميائية
ًا في نواتج مستقلبات التمثيل الضوئي من كربوهيدرات وبروتينات. ويقود هذا النخفاض فإن هذا األثر السلبي للملوحة ُيسبب انخفاض

الجزء المخصص من هذه النواتج االستقالبية ألعضاء التخزين، والتي هي حبوب الذرة السكرية، مما يؤدي لنقص في سرعة امتالء 
(. أما سبب التراجع الحاصل في مكونات العرانيس 2000شحات، ية من العرانيس الكاملة )الاإلنتاجالحبوب وبالنتيجة انخفاض الغلة 

والذي  من حيث عدد الصفوف بالعرانيس وعدد الحبوب بالصف يمكن أن يعود لتأثير كلوريد الصوديوم في عملية اإللقاح واإلخصاب 
 (. 2005( وعمراني )2001أشار إليه فرشة )

نمو الثمار ايجابًا على غلة نبات الذرة السكرية، وقد تم اإلشارة إلى ذلك سابقًا الجبريليك، في تشجيع اإلزهار واإلخصاب و  ينعكس دور
في تحسين النمو والغلة   كلجبريليل(، كما أن التأثير المحفز 2014واألعوج ) Heller et al., (1990( و )2003من قبل حسونة )

( وتحفيز انقسام واستطالة الخاليا Scott, 1984النبات ) تحت ظروف الملوحة يمكن أن يعود لدوره في تحسين التوازن الهرموني ضمن
(Jones, 1973( وهذا يتوافق ما توصل إليه ،)Prakash and Prathapasenan, 1990( من أن تطبيق الجبريليك بتركيز )10  

ppm .زاد معنويًا من نمو وغلة نبات األرز تحت ظروف الملوحة ) 
. عدد العرانيس )عرنوس/نبات(، عدد الصفوف بالعرنوس )صف/عرنوس(، عدد الحبوب بالصف )حبة/صف( وإنتاجية العرانيس  4الجدول 

( تحت تأثير الملوحة  Merit Hybrid( ميرت )Zea mays var. saccharataالخضراء الكاملة )غ/نبات( في هجين الذرة السكرية )

 والمعاملة بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن. 

 المعاملة
عدد العرانيس  

 )عرنوس/نبات( 

 عدد الصفوف بالعرنوس 

 )صف/عرنوس( 

 عدد الحبوب بالصف 

 )حبة/صف( 

انتاجية العرانيس الكاملة  

 )غ/نبات( 

Con b1 c5.13 ± 0 a5.36 ± 1 d214 ± 10 

1S b3.1 ± 0 cd2.7 ± 1.11 b1.7 ± 2.30 d200 ± 11 
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2S b3.7 ± 0.0 d9.11 ± 0 cd5.3 ± 4.18 e126 ± 17 

3S b3.7 ± 0.0 e2.8 ± 1 d1.3 ± 3.13 f62 ± 5 

1G a3.7 ± 0.1 b3.8 ± 0.15 a5.36.5 ± 0 a490 ± 17 

2G a3.7 ± 0.1 bc3.3 ± 1.13 ab8.7 ± 1.33 b420 ± 15 

F ab3.3 ± 0.1 cd1.2 ± 1.12 ab1.3 ± 2.32 d235 ± 10 

F1G ab3.3 ± 0.1 cd6.4 ± 0.12 ab1.7 ± 3.31 c273 ± 8 

F2G ab3.3 ± 0.1 cd6.1 ± 1.12 a9.7 ± 1.34 c269 ± 16 

1S1G ab3.3 ± 0.1 b3.3 ± 0.14 a1.3 ± 1.34 b460 ± 11 

1S2G ab3.3 ± 0.1 b5.5 ± 0.14 a1.34 ± 1 b440 ± 14 

1FS ab6.3 ± 0.1 a5.16 ± 0 a4.3 ± 3.37 c310 ± 15 

1FS1G ab3.3 ± 0.1 a3.9 ± 0.15 a8.3 ± 0.36 c291 ± 10 

1FS2G ab3.3 ± 0.1 a4.7 ± 0.15 a1.2 ± 1.36 c296 ± 11 

2S1G ab3.3 ± 0.1 c3.13.1 ± 0 b6.9 ± 3.28 d210 ± 10 

2S2G ab3.3 ± 0.1 c4.12.9 ± 0 b8.7 ± 2.27 d206 ± 12 

2FS b3.7 ± 0.0 cd3.2± 1.11 bc5.23.5 ± 4 e122 ± 10 

2FS1G ab3.3 ± 0.1 cd2d.11.1± 1 bc6.7 ± 3.24 e125 ± 15 

2FS2G b3.7 ± 0.0 cd1.3 ± 1.11 bc9.7 ± 1.25 e120 ± 7 

3S1G ab3.3 ± 0.1 e8.8 ± 0.8 d6.7 ± 2.10 f78 ± 8 

3S2G b1 e1.3 ± 1.8 d4.7 ± 2.11 f67 ± 3 

3FS b1 e9.1 ± 1 cd9.7 ± 2.12 f62 ± 5 

3FS1G ab3.3 ± 0.1 e5.8.5 ± 0 d7.3 ± 1.11 f69 ± 7 

3FS2G b1 de1.3 ± 1.10 cd6.3 ± 2.16 f61 ± 6 

( المعاملة بالتسميد المعدني ppm( ،)F 30و  15( المعاملة بالجبريلين )Gميلليموز/سم(، ) 12و 8، 4( الري بمياه مالحة )S( الشاهد، )Conتُشير الرموز )

أحرف مختلفة إلظهار الفروق المعنوية بين  و، n=3(، means ± SEمضافاً لها الخطاء المعياري ) جميع المعطيات إلى متوسطات غ/ل(. تُشير 10المتوازن )

            (.P<0.05, ANOVA-Tukey testالمتوسطات لكل مؤشر عند كل معاملة )

( في محتوى حبوب العرانيس الطازجة من السكريات الكلية NPKوالسماد المعدني المتوازن )( 3GAتأثير المعاملة بحمض الجبريليك ) -4
 الذوابة والبروتين الكلي )% من الوزن الرطب( تحت ظروف الملوحة: 

بين المعامالت المدروسة في محتوى حبوب الذرة السكرية الطازجة من   (P<0.05)( لوجود فروق معنوية 5)الجدول في ُتشير النتائج 
في محتوى السكريات الذوابة % في الحبوب الطازجة،   (P<0.05)السكريات الكلية الذوابة %. أدت معامالت الملوحة لزيادة معنوية 

%(.   9.27وذلك بالمقارنة مع الشاهد ) 3Sو 1S ،2S( % على التوالي عند المعامالت 16.38و 14.16، 13.92فبلغ هذا المحتوى )
وابة  كما وزادت معامالت الرش بالجبريلين، أو بالسماد المعدني المتوازن، أو بالجبريلين والسماد المعدني المتوازن معًا نسبة السكريات الذ

( مقارنًة % 19.38) Fالمتوازن  % في حبوب الذرة الطازجة، وكانت هذه الزيادة أكثر وضوحًا عند معاملة الرش بالسماد المعدني
بالشاهد. زادت جميع معامالت الرش محتوى حبوب الذرة الطازجة من السكريات الذوابة % للنباتات النامية تحت ظروف الملوحة،  

فبلغت  ، 3S2Gو 1S1G ،1S2G ،2S1G ،2S2G ،3S1Gولوحظ أعلى محتوى من السكريات تحت ظروف الملوحة عند المعامالت 
 % على التوالي.  23.93و  22.38، 22.55، 21.52، 23.49، 20.41السكريات نسبة 

ملغ وزن رطب(  في حبوب هجين  100ملغ وزن رطب( والبروتين الكلي % )ملغ/ 100. محتوى السكريات الكلية الذوابة % )ملغ/4الجدول 

ملوحة والمعاملة بالجبريلين والسماد المعدني  ( تحت تأثير الMerit Hybrid( ميرت ) Zea mays var. saccharataالذرة السكرية )

 المتوازن. 

 البروتين الكلي %  السكريات الكلية الذوابة %   المعاملة

Con d254.27 ± 0.9 a07.02 ± 0.3 

1S bc51.92 ± 0.13 d05.37 ± 0.2 

2S bc66.16 ± 0.14 d03.26 ± 0.2 

3S b59.38 ± 0.16 e06.98 ± 0.1 

1G bc76.20 ± 0.14 a01.09 ± 0.3 

2G b52.50 ± 0.15 a07.01 ± 0.3 

F ab64.38 ± 0.19 ab03.80 ± 0.2 
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F1G bc88.38 ± 0.14 ab06.90 ± 0.2 

F2G b55.42 ± 0.16 ab07.92 ± 0.2 

1S1G a31.41 ± 1.20 b02.81 ± 0.2 

1S2G a39.49 ± 1.23 b03.82 ± 0.2 

1FS c71.06 ± 0.12 d04.35 ± 0.2 

1FS1G b67.29 ± 0.15 cd06.44 ± 0.2 

1FS2G b66.66 ± 0.16 d06.32 ± 0.2 

2S1G a14.52 ± 1.21 c06.52 ± 0.2 

2S2G a50.55 ± 0.22 c06.59 ± 0.2 

2FS bc60.60 ± 0.14 c04.25 ± 0.2 

2FS1G ab00.36 ± 1.18 d02.32 ± 0.2 

2FS2G c64.05 ± 0.12 d02.29 ± 0.2 

3S1G a48.38 ± 1.22 c03.52 ± 0.2 

3S2G a99.93 ± 0.23 c03.61 ± 0.2 

3FS bc40.80 ± 1.14 cd06.35 ± 0.2 

3FS1G bc649.67 ± 0.14 cd07.4 ± 0.2 

3FS2G ab00.79 ± 1.18 cd02.36 ± 0.2 

المعاملة بالتسميد المعدني ( ppm( ،)F 30و  15( المعاملة بالجبريلين )Gميلليموز/سم(، ) 12و 8، 4( الري بمياه مالحة )S( الشاهد، )Conتُشير الرموز )

أحرف مختلفة إلظهار الفروق المعنوية بين  و، n=3(، means ± SEمضافاً لها الخطاء المعياري ) جميع المعطيات إلى متوسطات غ/ل(. تُشير 10المتوازن )

            (.P<0.05, ANOVA-Tukey testالمتوسطات لكل مؤشر عند كل معاملة )

( بأن  2014إلى أن منظمات النمو تعمل على تخليق وتراكم السكريات الذوابة في النبات، كما أثبت األعوج ) (2005)عمراني  أشار
كما  زيادة تراكم السكريات الذائبة في أوراق نبات القمح، سواًء بفعل الملوحة أم المعاملة بالجبريلين، أدى إلى تراكمها في الحبوب أيضًا.

بأن النباتات النامية تحت ظروف الملوحة ُتراكم كمية قليلة من النشاء نتيجة تحويله إلى سكريات ذائبة وخاصة  وأظهر عدد من الباحثين 
 (. Cherki et al., 2000 ؛ 2000السكروز )الشحات، 

بين المعامالت المدروسة في محتوى حبوب الذرة السكرية من   (P<0.05)( وجود فروق معنوية 5بينت نتائج تحليل التباين )الجدول 
في محتوى البروتين الكلي بالحبوب، وازدادت قيمة هذا   (P<0.05)البروتين الكلي %، حيث أدت المعاملة بالملوحة النخفاض معنوي 

% على التوالي عند المعامالت  1.98و 2.26، 2.37االنخفاض مع زيادة تراكيز الملوحة المستخدمة، فبلغ محتوى البروتين الكلي 
1S ،2S 3وS ( لم ُيالحظ أية فروق معنوية  3.02مقارنًة مع الشاهد .)%(0.05˃P)   في محتوى البروتين الكلي بالحبوب لدى

والسماد المعدني المتوازن معًا بالمقارنة مع الشاهد. حسنت  معامالت الرش بالجبريلين، أو بالسماد المعدني المتوازن، أو بالجبريلين
، فبلغ محتوى 2Sو 1Sمعامالت الرش بالجبريلين من محتوى البروتين الكلي % بالحبوب للنباتات النامية تحت ظروف الملوحة 

في حين لم ُتظهر  ، 2S2Gو 1S1G ،1S2G ،2S1G% على التوالي عند المعامالت  2.59و 2.52، 2.82، 2.81البروتين الكلي 
جميع  لوحدها. كما وزادت S2و 1Sنباتات اإلجهاد  وذلك بالمقارنة معفي هذا المحتوى  إيجابيةبقية معامالت الرش أية تأثيرات 

، وكان هذا  3Sمعامالت الرش المستخدمة محتوى حبوب الذرة الطازجة من البروتين الكلي % للنباتات النامية تحت ظروف الملوحة 
%   2.61و  2.52فبلغ مستوى البروتين الكلي  3S2Gو 3S1Gالتأثير اإليجابي ملحوظًا بشكل أكبر عند معامالت الرش بالجبريلين 

 لوحدها.    3Sنباتات اإلجهاد  على التوالي مقارنًة مع
للملوحة دور سلبي يقود لتراجع عملية التمثيل الضوئي ونواتجها،  ومنها البروتينات، التي يتم نقلها وادخارها في حبوب الذرة )خليل  

ظروف  (، وهذا يمكن أن  يُفسر االنخفاض الحاصل في محتوى حبوب الذرة السكرية من البروتين الكلي % تحت 2013خرون، آو 
. أشار عدد من الباحثين، في هذا السياق، بأن ُتعرض النبات ألمالح كلوريد الصوديوم يؤثر سلبًا في عملية اصطناع اإلجهاد الملحي

 Orcutt؛    Levitt, 1980البروتين كما ويقود احيانًا إلى التحلل المائي للبروتين وتراكم األحماض األمينية الحرة ضمن أنسجة النبات )

and Nilsen, 2000 وبغض النظر عن التأثير السلبي في كفاءة التمثيل الضوئي واصطناع البروتين، ُتسبب الملوحة تراكم أنواع .)
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الذي ُيحدث  Oxidative stress( وبالتالي ظاهرة اإلجهاد التأكسدي ROS) Reactive Oxygen Speciesاألوكسجين التفاعلية 
(. هذا  Mittler, 2002ا النبات من اللبيدات الغشائية واألحماض النووية والبروتينات )ضررًا وانخفاضًا كبيرًا في مكونات خالي

( لدى  Demiral and Türkan, 2006االنخفاض في المحتوى الكلي من البروتين تحت ظروف الملوحة يتناسب مع ما توصل إليه )
إن دور منظم النمو الجبريليك كمنشط للنمو في   ( لدى الشعير وعباد الشمس واألرز.Parvaiz and Satyawati, 2008األرز و)

ى  تحسين كفاءة التمثيل الضوئي وزيادة انقسام واستطالة الخاليا أسهم في زيادة تحمل نباتات الذرة السكرية للملوحة ما انعكس ايجابًا عل 
 محتوى الحبوب من البروتين الكلي.  

   :والتوصياتاالستنتاجات 
  ( ميلليموز/سم النخفاض في نمو وإنتاجية نباتات الذرة السكرية والذي ظهر واضحاً 12و 8أدت الملوحة والسيما عند التراكيز المرتفعة )

ية والنوعية المدروسة. حسنت معامالت الرش اإلنتاجفي أغلب الخصائص والصفات المورفولوجية، الفيزيولوجية، البيوكيميائية، 
لنباتات الذرة السكرية النامية في ظروف الشاهد والملوحة مؤشرات النمو، ، ppm 30و 15قابل، وعند التركيزين بالجبريلين، في الم

(، معدل التمثيل الضوئي 2وكان ذلك ملحوظًا من خالل الزيادة الحاصلة في: ارتفاع النبات )سم(، مساحة المسطح الورقي الكلي )سم
يوم(، المحتوى من صبغات التمثيل الضوئي )الكلوروفيل والكاروتينات( )ميكروغرام/غ وزن رطب( والبرولين /2مسالصافي )ملغ/

)ميكروغرام/غ وزن رطب(، ما انعكس ايجابًا على غلة العرانيس الخضراء الكاملة )غ/نبات( ومكوناتها، فضاًل عن زيادة محتواها من  
إنتاجية و في نمو  NPKُتشر النتائج ألي أثر ايجابي ُيذكر لمعاملة الرش بالسماد المتوازن  السكريات الذوابة والبروتين الكلي )%(. لم

 . نباتات الذرة السكرية سواًء النامية منها في ظروف الملوحة أم في ظروف الشاهد
، غلة  غرض تحسين النمول كمحفزات، ppm 30و 15استخدام معامالت الرش بالجبريلين، وبتراكيز تتراوح بين وهكذا، يمكن االقتراح ب

العرانيس وجودة الحبوب من حيث محتوى البروتينات الكلية والسكريات الذوابة فيها، فضاًل عن دورها في زيادة تحمل إجهاد الملوحة  
 وذلك عند زراعة نباتات الذرة السكرية في بيئات تحوي تراكيز مرتفعة من األمالح.

 المراجع: 
النامي  Simito( رشًا على نبات القمح الصلب kinétineو GA3اإلجهاد الملحي بمنظمات النمو )(. تثبيط 2014األعوج، حسن )

 صفحة.    91 .تحت الظروف الملحية. رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر
 . صفحة 296النبات. دار المطبوعات الجديدة، القاهرة، مصر،  فسيولوجيا (. أساسيات2003جمال الدين )  حسونة، محمد

في بزوغ ونمو بادرات الذرة الصفراء تحت اإلجهاد  GA3تأثير نقع البذور بال (. 2017محسن كامل محمد ) حمزة، جالل حميد وعلي
 . 659-650: 48 .مجلة العلوم الزراعية العراقية .الملحي

نباتات الذرة الصفراء مقساة البذور لإلجهاد (. استجابة 2013طعمة )وإلهام جزدان  وعمرالعلي  وعبد العزيز زيدانوعلي خليل، نديم  
 .20-9: 35 .الملحي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

 صفحة.  608 .والنشر  للطباعة الدين   عز مؤسسة الزراعية، والتطبيقات النباتية الهرمونات(. 1990)  ابو زيد الدين نصر الشحات،
 صفحة.   681(. الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية، الدار العربية للنشر والتوزيع، 2000) الشحات، نصر الدين ابو زيد 

 الفسيولوجية  واألسس( Low Input)  الشحيحة والموارد المختلفة اإلجهادات ظروف تحت النباتات (. تربية2005الصعيدي، حامد )
 صفحة.  331 .لها، دار النشر للجامعات المصرية

 صفحة.   296 .(. مبادئ علم التربة، كلية الزراعة، جامعة بغداد، مطبعة بيت الحكمة، العراق1980هللا نجم )العاني، عبد 
في خصائص اإلنبات ونمو البادرة تحت اإلجهاد  الجبريليكحامض  تأثير(. 2014) حمزةجالل حمدي و  محمد كامل محسن علي،

 . 17-6: 45 .العراقية الزراعية العلوم  مجلة .الملحي في الذرة الصفراء
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Abstract 

The experiment was carried out at a greenhouse in the Faculty of Agriculture, 

Tishreen University, during the agricultural season 2018, by the cultivation of 

the sweet corn (Zea mays var. Saccharata) grains (Merit hybrid) in plastic pots 

that were distributed according to randomized complete design with six pots per 

treatment. The research aimed to study the effect of plant spray with the 

gibberellic acid (15 and 30 ppm), balanced fertilizer (NPK) (10 g/L), and both 

gibberellic acid and balanced fertilizer on some growth, productivity and 

quality characteristics of sweet-corn-hybrid under salt stress conditions (4, 8 

and 12) dS/cm. The saline stress, especially at 8 and 12 dS/cm levels, 

negatively affected the growth of sweet corn plants that led to decrease in fresh 

ears yield (g/plant) with reduced kernels protein content. The treatment of 

balanced fertilization NPK did not show any significant effects (P˃0.05) on the 

growth and productivity of plant; while the spray with gibberellic acid showed 

positive effects on most of morphological, physiological and productivity (fresh 

ears yield and its components) and quality (total content (%) of soluble sugar 

and protein) traits of the plants that were growing under control or salt stress 

conditions.  It could be recommended to spray gibberellic acid with 15-30 ppm 

concentrations considering to its observed role in stimulating the growth of 

Merit hybrid, besides increasing the yield and quality of fresh ears, as well as 

improving the plants tolerance to saline stress. 

Keywords: Sweet corn, Gibberellic acid GA3, Balanced fertilizer (NPK), Salt 

stress.  
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