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 ((.Zea mays L نبت  ننمن بونر الور  الفررا ال  نسبةحمض الجبريمميك في  تأثير
 الممحي الجهتد( تح  تأثير 88 فنف )غنطة

 (1*)إفتختر خمف عبتس آغت
 الزور، سورية.(: كمية اليندسة الزراعية، جامعة الفرات، دير 1)

 (.iftekharabbas55555@gmail.com)*لممراسمة: د. إفتخار خمؼ عباس آغا. البريد اإللكتروني: 

 01/07/2020تاريخ القبول:    31/10/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
النبات في نمو وتطور  تعد المموحة في المناطؽ الجافة وشبو الجافة أحد أىـ المشاكؿ التي تؤثر سمباً 

. نفذت تجربة عاممية في أصص في مخابر قسـ المحاصيؿ الحقمية البادرةسيما في مرحمة اإلنبات ونمو 
معرفة  بيدؼ 2016/2017في كمية اليندسة الزراعية بدير الزور/جامعة الفرات خالؿ الموسـ الزراعي 

صنؼ  (.Zea mays Lدور حمض الجبريمميؾ في رفع كفاءة إنبات ونمو بذور نبات الذرة الصفراء )
أوساط ممحية بتراكيز مختمفة مف ممح كموريد  استخدمت( تحت تُأثير اإلجياد الممحي. 82-)غوطة 

 ممغ/ ؿ، باإلضافة لمعاممة النقع بالماء المقطر (8000و 7000و 6000و 5000الصوديـو ىي )
صممت التجربة وفؽ التصميـ  .( ممغ/ؿ300) GA3)الشاىد(، ومعاممة نقع البذور بحمض الجبريمميؾ 

. أظيرت النتائج ( أصيصاً 30مكررات لكؿ معاممة، وبيذا بمغ عدد األصص ) ةكامؿ العشوائية وبثالث
انخفضت حيث  ،تركيز كموريد الصوديـو في جميع الصفات المدروسة بيف معامالتوجود فروؽ معنوية 

الكمي  الكموروفيؿو  ،والمساحة الورقية ،ذيروطوؿ البادرة والج ،وقوة اإلنبات ،كاًل مف )نسبة اإلنبات
(% عمى التوالي، وحدوث زيادة 59.81و 78.86و 42.34.11و 60.23و 76.53و 74.33بمقدار) 

(% في المعاممة   61.11و   61.25) بمقدار +K+) / (Naمعنوية في الفترة الالزمة لإلنبات، ونسبة
اء مقطر(. فضاًل عف وجود انخفاض معنوي في مع معاممة الشاىد )م (  مقارنةً 8000ذات التركيز )

/ؿ لصفتي سرعة اإلنبات ونسبة ممغ )300بتركيز )  GA3يؾريمبمعاممة نقع البذور بحمض الج
(K+/(Na+ ( 23.63و 28.57بمقدار%) وزيادة معنوية في مؤشرات )نسبة اإلنبات ،عمى التوالي، 

 الكمي بمقدار الكموروفيؿوالمساحة الورقية و ، +K+/(Na) ونسبة ،وطولي البادرة والجذير ،وقوتو
مع معاممة عدـ  مقارنةً  ،(% عمى التوالي75.48و 72.02و 66.67و 39.13و 61.87و 16.66)

معنوًيا لمتداخؿ بيف تراكيز األوساط  النتائج تأثيًراكما وأظيرت .  GA3الجبريميؾنقع البذور بحمض 
وتركيز األوساط الممحية المستعممة  ناحية،مف   GA3ميؾالممحية المستعممة ونقع البذار بحمض الجبريم

في كؿ الصفات المدروسة لنبات الذرة وذلؾ  خرى،أونقع البذار بالماء المقطر)الشاىد( مف ناحية 
 (.82-صنؼ )غوطة  الصفراء،

،: كموريد ةمرتتحيالكممت  ال صنؼ )غوطة  ،الذرة الصفراء ،نموالصفات  ،حمض الجبريمميؾ الصوديـو
82.) 
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 :المقدمة
ولكنيا  ( مف المحاصيؿ الحساسة لممموحة في المراحؿ المبكرة خصوصًا عند الري بالماء المالح،.Zea mays Lتعد الذرة الصفراء )
تعاني كثير مف  .(Delaquila and Turi, 1996؛ (Carpici et al., 2009الممحي في المراحؿ المتأخرة  اإلجياديمكف أف تتحمؿ 

مموحة  وتعد(  Qadir et al.,2000) بالمموحةمناطؽ العالـ مف مشكمة تممح التربة، فثمث األراضي الزراعية في الكرة األرضية متأثرة 
تيجة التربة مف المحددات الرئيسة إلنتاجية المحاصيؿ الزراعية، كما تعد المموحة أحمد عوامؿ اإلجياد المعروفة في المناطؽ الزراعية ن

كذلؾ يعتبر تحمؿ المموحة في  ،(Mckersie and Leshem, 1994) انتشار الري بالمياه المالحة وكذلؾ إضافة السماد إلى التربة
فقد  .((Majid and Gholamin, 2011) ف المموحة غالبًا ما تكوف في الطبقة السطحية مف التربةأل اً ميم مرحمة اإلنبات عامالً 

 ds/m 20 ( %عندما وصمت درجة مموحة التربة إلى50انخفاض مردودية بعض المحاصيؿ إلى ) ( (FAO, 1996أكدت إحصائيات
 Cordovilla et)اآلزوتواستقالب  et al., 2003) (Soussi ذلؾ ألف مموحة التربة تؤثر بشكؿ كبير في عممية التمثيؿ الضوئي 

al.,1994)   واستقالب الكربوف(Balibrea et al., 2003)  ًفي تغذية النبات، مما يقود إلى نقص في مغذيات  وتحدث خمال
وبشكؿ عاـ تؤثر مموحة التربة في مجمؿ الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمتربة،  ،( (Mangle and Kirkby, 2001عدة

 ,.Tejada et al) و (et al.,2003) Rengsamy وتجعؿ األخيرة وسطًا غير مناسب لمعمميات المكروبيولوجية ونمو المحاصيؿ
لى ا  سموزي، وزيادة القموية، و لى ارتفاع الضغط األا  في التربة إلى سمية أيونات معينة و  لألمالحمكف أف يعود التأثير الضار . ي(2006

                          (Okur et al.,2002) .الخ عدـ إتاحة الماء وانخفاض النفاذية
اإلجياد بأنو كؿ عائؽ خارجي يخفض اإلنتاجية إلى حدود أدنى مما يفترض أف تحققو  Turner and Kramer, (1980) يعرؼ  

فا اإلجياد عمى أنو كؿ قوة أو تأثير ضار يعطؿ النشاط ذ عر  إفكانا أكثر دقة  (Jones and Jones، (1989 القدرات الوراثية لمنبات
مشاكؿ البيئية التي تؤثر في إنتاج المحاصيؿ في المناطؽ الجافة وشبو الجافة عمى تعد المموحة أحد أىـ ال .المعتاد ألي جياز نباتي

 ,FAO) ،بمشكمة المموحة ت(% مف األراضي المروية قد تأثر 19.5مستوى العالـ. وىذه المشكمة في تزايد مستمر عممًا أف أكثر مف )
األنواع النباتية تختمؼ فيما بينيا بدرجة تحمميا أو حساسيتيا نمو النبات بشكؿ قطعي تحت اإلجياد الممحي ولكف يقؿ .   (2000
ف تواجد األمالح بتراكيز عالية في محموؿ التربة يقمؿ مف جاىزية الماء لمجذور نتيجة ، كما أAmzallaag et al., 1993) ) لممموحة

مؿ مف جاىزية الماء لمجذور نتيجة الجيد الجيد األسموزي، وكذلؾ يمكف أف تتراكـ األمالح بتراكيز عالية في محموؿ التربة يق
 ,Munns and Termaat) األسموزي، وكذلؾ يمكف أف تتراكـ األمالح إلى مستويات سامة في الخاليا الحقًا إذا ما تـ امتصاصيا

نموىا تحت ف الكثير مف األنواع النباتية والتي تتضمف معظـ المحاصيؿ يثبط أ (Hussain et al., 2010)، وكما ذكر( (1986
كذلؾ بواسطة ف اإلجياد الممحي يثبط نمو النباتات ليس فقط بسبب التأثير األسموزي النتقاؿ الماء ولكف أالظروؼ الممحية العالية، و 

إلى أف وجود األمالح في بيئة النبات يؤدي إلى  (Orcutt and Nilsen, 2000)يض خاليا النباتات. أشار أتأثيرات متنوعة عمى 
  Carpici et al., (2009)شاكؿ أخرى ليا عالقة بتغذية النبات أو قد تكوف وظيفية أو ليا صمة بفعالية اإلنزيمات. وجدوجود عدة م

ف زيادة تركيز األمالح يؤدي إلى انخفاض  (NaCl)( ميمي موالر 250و 200و 150و  100و 50و 0عند استخدامو عدة تراكيز ) وا 
 وجدكذلؾ . مي موالري( م250زف الجاؼ لمبادرة، وكانت أعمى نسبة انخفاض عند التراكيز )نبات ودليؿ اإلنبات وكذلؾ الو نسبة اإل
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Leyla et al., (2012) ( م100و 50و 24و 0عند دراستيـ لتأثير أربعة تراكيز ممحية )مي موالر ي(NaCl) ف زيادة تركيز األمالح أ
 تأثيرات سمبية في سرعة اإلنبات ودليؿ قوة اإلنبات وطوؿ الجذير وطوؿ لرويشة وطوؿ غمد الرويشة. إلىيؤدي 

ناء عممية تؤدي اليرمونات النباتية دورًا ميمًا في إنبات البذور إذ تحتاج البذرة نظامًا إنزيميًا فعااًل لمقياـ بعمميتي البناء واليدـ في أث
أحد أىـ ىذه اليرمونات الذي يؤدي إلى زيادة سرعة اإلنبات مف خالؿ تحفيز إنزيمات التحمؿ المائي اإلنبات ويعتبر حامض الجبريميؾ 
 الضرورية لتحميؿ المواد الغذائية.

معرفة تأثير التراكيز المتزايدة الممحية مف كموريد الصوديـو عمى خصائص إنبات ونمو بذور الذرة الصفراء صنؼ  تيدؼ الدراسة إلى
ونمو البادرات تحت تأثير اإلجياد  اإلنباتتحسيف كفاءة خصائص  يؾ فيالجبريمبياف دور نقع البذور في حمض ، و (82-)غوطة 
 (82-الذرة الصفراء صنؼ )غوطة لنباتالممحي 

 مناد البحث نطرائقه:
ـ 206/2017الزراعي قسـ المحاصيؿ الحقمية كمية اليندسة الزراعية /جامعة الفرات خالؿ الموسـ  أجريت تجربة أصص بمخابر

( مرات وكاف كؿ أصيص يحتوي عمى 3تاـ لمتجارب العاممية وفي ًأصص بالستيكية حيث كررت كؿ معاممة )العشوائي التصميـ الب
( 24تحت أشعة الشمس لمدة ) ا( كغ مف التربة الرممية بعد غسميا جيدًا لمتخمص مف األمالح الموجودة فييا ثـ تجفيفيا وتعقيمي5)

( ساعة وأخرى منقوعة في ماء مقطر لنفس 24( ممغ/ؿ لمدة )300بتركيز ) GA3فة تُأثير نقع البذور بحامض الجبريميؾ ساعة لمعر 
، في NaCl( 99.9ناتجة مف إذابة كميات مف كموريد الصوديـو %) ،في إنبات ونمو الحبوب في أوساط ممحية بتركيزات مختمفة ،الفترة

( 8000، 7000، 6000، 5000)( بينما التراكيزAرمز ليا بالرمز ) ، حيث)ماء مقطر فقط(قارنة باإلضافة لمعاممة المالماء المقطر 
بحمض  رمز لمعاممة النقع( غ/ لتر. 8و  7و 6و  5و 0بما يعادؿ )( a1 ,a2 ,a3 ,a4 ،a0بالرموز التالية ) تممغ/ؿ فرمز 

( 5)( b2)ػبريميؾ بج( ولمعاممة نقع البذور بحمض الb1بالرمز ) بريمميؾجمض الحورمز لممعاممة بدوف نقع ب (،Bالجبريميؾ بالرمز )
مكررات لكؿ معاممة، وبيذا بمغ عدد  ةومعامالت لتزايد تركيز كموريد الصوديـو مف ضمنيا معاممة الشاىد )ماء مقطر(، وبثالث

تعقيميا تحت أشعة الشمس لمدة ( بذرة لكؿ معاممة بعد تجفيفيا و 15، حيث يمثؿ كؿ أصيص معاممة. زرعت )( أصيصاً 30األصص )
( لوكس بواسطة 2000شدة إضاءة )و ( درجة مئوية، 2±  21( ساعة، إذ وضعت األصص في غرفة اإلنبات تحت درجة حرارة )24)

بانتظاـ مرتيف في  ظالـ في كؿ يـو مف أياـ الفحص. رويت جميع األصصساعات  (8( ساعة إضاءة و)16لمدة ) العادي،النيوف 
موريد أو بممح كموريد الصوديـو أو خميط مف ممح ك GA3))  و باليرموف حمض الجبريميؾأاألسبوع بكميات محددة مف الماء المقطر 

 :واليرموف بالتراكيز اآلتية
 مؿ مف الماء المقطر )الشاىد(. 250-
 /ؿ(. ( )ممغGA3( )300مؿ مف محموؿ مف اليرموف )حمض الجبريميؾ ( ) 250-
 ؿ.ممغ/ (8000و 7000و 6000و 5000مف محموؿ كموريد الصوديـو مف كؿ تركيز مف التراكيز المستعممة بالدراسة ) مؿ 250-
 )ممغ /ؿ(. GA3(300 ) )ىرموف) مؿ مف خميط كؿ تركيز مف تراكيز كموريد الصوديـو مع تركيز واحد مف  250-
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وتـ أخذ القياسات لمرحمة نمو  .ة اإلنبات يوميًا لمدة سبعة أياـفوؽ السطح، وأخذت نسب نابتة عند مالحظة بزوغ الرويشةالالبذور  تـ عد  
سـ وقياس  والجذير(( يومًا مف الزراعة وقد تضمنت ىذه القياسات أطواؿ )البادرة 30وأخذت قياسات النمو بعد ) أصيص،البادرات لكؿ 

 كموروفيؿ )ممغ/غ وزف رطب(.والمحتوى الكمي لم (،2. ومساحة األوراؽ )مـ(+Na+/k)نسبة 
 الفرت  المدرنسة:

 لإلنبت  )ينم(: الالزم الزمن-1
 . (Shonjani، (2002  ذكرهعدد األياـ مف الزراعة إلى بدء اإلنبات طبقا لما 

 )%(:لإلنبت  المئنية  النسبة-8
وحسبت نسبة اإلنبات المخبري القياسي بقسمة عدد  ،((ISTA, 2008يقاس بعد انتياء مدة الفحص )سبعة أياـ( طبقًا لما ذكرتو 

  التالية:البادرات الطبيعية مقسومًا عمى عدد البذور الكمي معبرًا عنو كنسبة مئوية تـ حساب نسبة اإلنبات بالصيغة 
 X 100نسبة اإلنبات = عدد البادرات الطبيعية / عدد الحبوب الكمي 

 :سم(البتدر  نالجوير ) طنل-3
حيث أخذت ثالث بادرات طبيعية  ( يوماً 14اإلنبات المخبري القياسي بعد انتياء مدة فحص اإلنبات القياسي البالغة )يتـ فحص 

عشوائيًا مف كؿ ًأصيص وتـ قياس طوؿ الجذير بعد فصمو مف نقطة اتصالو بالبذرة والبادرة بعد فصميا مف نقطة اتصاليا بالسويقة 
 .((AOSA, 1983الجنينية الوسطى 

 النبت : ن ق-4
 .((Arafa et al., 2009  الريشة + طوؿ الجذير طبقًا  طوؿ Xنسبة اإلنبات )%( اآلتية:حسبت باستخداـ المعادلة 

 .Bharagava and Raghuphathi ,1993)) (+Na+/k) نسبة-5

 (:8المستحة النرقية )مم-6
 تـ حسابيا وفؽ المعادلة اآلتية
 .((X 0.75 Thomas, 1975 مورقةلعرض  أقصى  Xمورقة لمساحة الورقة = أقصى طوؿ 

 األنراق من الكمنرنفيل الكمي: محتنى-7
 .(Machinny, 1941) لطريقةطبقا  قيس محتوى الكموروفيؿ وذلؾ بأخذ ورقتاف لكؿ بادرة وبمتوسط عشر بادرات لكؿ وحدة تجريبية.

 الحفتئي: التحميل-8
لبرنامج التحميؿ الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ طريقة أقؿ فرؽ معنوي  خضعت  Genstatتـ البيانات المتحصؿ عمييا وتـ مقارنة 

L.S.D ( 0.01احتماؿ )مستوى  عندand Terrie, 1960)   .(Steel 
 النتتئج نالمنتقشة:

 تأثير تركيز كمنريد الفندينم:-
اإلنبات ونسبة اإلنبات وقوة اإلنبات وطوؿ )سرعة  وجود فروؽ معنوية لمصفات المدروسة (1أظيرت النتائج المدونة في الجدوؿ )

زاد عدد و نسبة اإلنبات  تتدىور  فقد .البادرة والجذير(، حيث زاد متوسط زمف اإلنبات بزيادة تركيز كموريد الصوديـو في وسط اإلنبات
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في معاممة الماء  ( يوماً 3.8مع ) مقارنةً  ( يوماً 6.15) إلى( ممغ/ؿ مف كموريد الصوديـو 8000عند التركيز ) الالزمة لإلنباتاألياـ 
سموزية لمياه الري يؤدي إلى أف ارتفاع اإل واحيث وجد ،(Khodarahmpour et al ., 2012) المقطر )الشاىد( وىذا يتفؽ مع ذكره 

الممكف  إذ مف ومف ثـ التأثير السمبي عمى امتصاص المغذيات وتطور الجنيف وحدوث السمية األيونية. ،نقص امتصاص البذور لمماء
كما  مما يمنع أو يؤخر اإلنبات وسرعتو. ،أف تكوف مكونات الممح واأليونات ذات تأثيرات سامة لمجنيف والسيما أيوف الصوديـو

( إلى 88.55انخفضت النسبة المئوية لإلنبات وقوة اإلنبات بزيادة تركيز كموريد الصوديـو في ماء الري حيث انخفضت مف )
 et  وىذا يتفؽ مع ما وجده  ،( ممغ/ؿ عمى التوالي8000( ما بيف الشاىد وتركيز)170.0)( إلى 777.0% و)( 27.15)

al.,2010) (khatoonوجده . وكذلؾ ما (Ghoulam and Fares, 2001 ) مف أف المستويات العالية مف المموحة تقمؿ مف النسبة
 المئوية إلنبات البذور. 

 (22-تأثيز تداخم تزكيش كهوريد انصوديوو وحًض انجبزيههيك في بعض خصائص إنباث بذور انذرة انصفزاء صنف )ؼوطت  .1جدول ان

 ((Bانًعايالث، 

انشاهد )ياء 

 (a 0يقطز(، )

 (Aانتزكيش، يهػ /ل، )
 انًتوسط

7555( ،a1) 8555( ،a2) 9555( ،a3) :555( ،a 4) 

 سرعة اإلنبات، يوم

بدوٌ حًض 

 (b1) ،انجبزيهيك
6.7 6.;4 7..4 7.;5 8.;: 7.6; 

يعايهت بحًض 

 (b2، )انجبزيههيك
5.. 5.47 5.86 6.67 7.54 5.;7 

  7..8 ;..7 :6.5 :6.5 :.5 انًتوسط

 نسبت اإلنباث، %                             

بدوٌ حًض 

 انجبزيهيك
:7.. 9;.8 97.5 75..7 44.5 85.5; 

يعايهت بحًض 

 انجبزيههيك
;4.5 :9.5 :4.5 86.5 54.5 9..6 

  7..49 79.:7 87.:9 5.5: 77.:: انًتوسط

 قوة اإلنباث 

بدوٌ حًض 

 انجبزيهيك
855 8.4 7:7 4.5 :7 646.6 

يعايهت بحًض 

 انجبزيهيك
;47 ;:8 ..47 7.4 477 985.8 

  95. .58 77: ;;9 999.7 انًتوسط

L.S.D  0.01% 

 A B B×A يؤشزاث اندراست

سزعت اإلنباث، 

 يوو
5.88 5.66 ..5 

 6.4. 6.6 55.: نسبت اإلنباث، %

 445 8: 64. قوة اإلنباث

 إلى( 28.5( ممغ /ؿ مف )8000عمى وجود انخفاض في طوؿ البادرة وطوؿ الجذير عند التركيز )( 2)تشير النتائج في الجدوؿ 
مف أف زيادة تركيز األمالح  (Leyal et al,.  2012) اتفؽ مع ما وجده، وىذا التوالي( سـ عمى 3.8( و)11.51( سـ إلى )5.45)

( فالنتائج تشير إلى 3يؤدي إلى تأثيرات سمبية عمى دليؿ قوة اإلنبات وطوؿ الجذير وطوؿ البادرة وطوؿ غمد الرويشة. إما في الجدوؿ )
( وانخفض متوسط الصفة بزيادة 0.35وسط بمغ )تفوؽ معنوي لمعاممة الماء المقطر فقط في إعطاء أقؿ مت (+Na+/ k)إف نسبة 

(، ربما يشير ىذا إلى ارتفاع نسبة الصوديـو في 0.62( ممغ/ؿ أعمى متوسط بمغ )8000إذا أعطى التركيز) الصوديـوتراكيز كموريد 
منو عمى حساب المجموع الخضري لبادرات الذرة الصفراء نتيجة الرتفاع نسبتو في وسط النمو وامتصاص الجذور لكميات كبيرة 

، وىذا يتفؽ مع ما وجده  وعمى العكس  ،( Munns and Termaat, 1986و) ،((Mckersie and Leshem,1994البوتاسيـو
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مف الكموروفيؿ  ىمحتو بمغ و  2( مـ5020( تفوؽ معاممة الماء المقطر في إعطاء أعمى متوسط لممساحة الورقية )3في الجدوؿ ) لوحظ
( ممغ/ؿ أقؿ 8000) حيف انخفض متوسط الصفة بزيادة تركيز كموريد الصوديـو حيث أعطى التركيزفي  ،( ممغ/ؿ وزف طري0.925)

 Tuna et)وىذا اتفؽ مع ما ذكره  ،( ممغ/غ وزف طري 0.43) الكموروفيؿبمغ محتواىا مف و  2( مـ1254متوسط لممساحة الورقية )
al., 2008) أو نتيجة التغيرات في تركيب البالستيدات  الكموروفيؿالمسؤوؿ عف تحطيـ  يزالكموروفيمتكويف إنزيـ ا وقد عزوا ذلؾ إلى

وتثبيط عممية النقؿ  الكموروفيؿالخضراء ألوراؽ النباتات عند ارتفاع مستوى المموحة مما يؤدي إلى تحطـ بروتيف البالستيدات واختزاؿ ا
ب زيادة نسبة الصوديـو مما يؤدي إلى فقداف الموف األخضر كذلؾ النقص في البوتاسيـو ودوره الضروري لعممية البناء الضوئي بسب

 وحدوث  االصفرار لألوراؽ. 
 (22-تأثيز تداخم تزكيش كهوريد انصوديوو وحًض انجبزيههيك  في بعض خصائص إنباث  بذور انذرة انصفزاء صنف )ؼوطت  .2جدول ان

 ((Bانًعايالث ، 
 انشاهد )ياء يقطز(

 (Aيهػ /ل ، ) ،انتزكيش
 انًتوسط

0000 0000 0000 2000 

 ، سىطول انبادرة

 بدوٌ حًض انجبزيهيك
48..5 

 
45.45 .7..; .6.:7 .5.5. .9.;6 

 8;.;. 4.94. 5..7. 9.54. 46.87 55.5 يعايهت بحًض انجبزيهيك

  .7... 9;.;. 8.47. 6;.45 57.:4 انًتوسط

 ، سىطول انجذيز 

 8:.5 4.9 4.85 7.49 6.74 8..6 بدوٌ حًض انجبزيهيك

 8.58 5;.6 8:.6 5..: 7..9 8.97 يعايهت بحًض انجبزيهيك

  :.5 5.96 8.95 5:.7 7.67 انًتوسط

L.S.D  0.01% 

 A B B×A انًؤشزاث انًدروست

 5.66 68.. 4.46 طول انبادرة، سى

 87.. :5.9 4... سى طول انجذيز،

 GA3:ميك متأثير حتمض الجبري-
( تفوؽ البذور المنقوعة بحامض الجبريميؾ عمى البذور غير المنقوعة في إعطاء أسرع إنبات وأعمى 1جدوؿ )الأظيرت النتائج في 

لفا أميميز أعتبر عاماًل مساعدًا في تكويف أنزيما ي( عمى التوالي، وىذا 760.6( و)71.4) اً ( يوم3.95المتوسطات لنسبة وقوة اإلنبات )
إلى سكريات مختزلة، والتي تؤدي بدورىا  اءنزيـ يعمؿ أساسًا عمى تحويؿ النشلنجيميات، وىذا األليروف في اندوسبـر حبوب افي طبقة األ

إلى رفع الضغط األسموزي في الخاليا النباتية ومف ثـ تزيد مف دخوؿ الماء والغذاء فييا مما يتسبب في انتفاخيا وكبر حجميا .أيضا 
 ىلبادرات وكذلؾ طوؿ الجذير الناتجة مف الحبوب المنقوعة بحامض الجبريميؾ عم( تفوؽ طوؿ ا2جدوؿ )الأظيرت النتائج المبينة في 

( سـ في 6.36)و ( سـ،19.964حيث أعطت المعاممة بحامض الجبريميؾ أعمى القيـ ) ،البادرات الناتجة مف الحبوب غير المنقوعة
( تفوؽ 3عمى التوالي. كذلؾ يالحظ في الجدوؿ ) ( سـ لطوؿ البادرة والجذير3.86(، )17.94حيف أعطت الغير معاممة أقؿ القيـ )

عطاء أعمى متوسط لممساحة الورقية 0.43) (+Na+/k)في إعطاء أقؿ متوسط لنسبة معاممة النقع بحامض الجبريميؾ معنوياً  (، وا 
( ممغ/ؿ وزف طري في حيف أعطت معاممة البذور غير المنقوعة أعمى متوسط 0.82) ومحتواىا الكمي مف الكموروفيؿ 2( مـ3254)

وقد يرجع ذلؾ  ،( ممغ/غ وزف طري لمكموروفيؿ الكمي0.52لممساحة الورقية ) 2( مـ1781(، وأقؿ متوسط )0.54) (+Na+/k)لنسبة 
عطاء بادرات إلى تأثير حامض الجبريميؾ في زيادة معدؿ انقساـ واستطالة الخاليا ونموىا مم ا ينعكس إيجابيًا عمى النمو الخضري وا 

أفضؿ نموًا إذا يدخؿ ىذا الحامض في تركيب الكموورفيؿ فضاًل عف تفوؽ معامالت النقع بالجبريميؾ في أسرع شروع لإلنبات مما 
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يتفؽ مع ما وجده  يعطي فرصة أفضؿ لمنمو الخضري وتراكـ أكبر لممواد الغذائية التي تدخؿ في تركيب مكونات الخمية وىذا
(Tsakalidi and Barouchas, 2011). 

 :التداخل بين النقع بحتمض الجبريميك نتركيز كمنريد الفندينم-
حيث  ،( تأثير التداخؿ بيف النقع بحامض الجبريميؾ وتركيز كموريد الصوديـو عمى سرعة اإلنبات1جدوؿ )التوضح النتائج المدونة في 

مف دوف أف تختمؼ  اً ( يوم3.1نبات بمغ )إقارنة( في إعطاء أسرع الجبريميؾ  مع وسط الماء المقطر )المتفوقت معاممة النقع بحامض 
في حيف أعطت معاممة البذور غير  ًا،( يوم3.64( ممغ /ؿ )6000معنويًا مع معاممة النقع بحامض الجبريميؾ عند مستوى مموحة )

ربما يشير ىذا إلى أف  ًا.يوم (6.98( ممغ/ؿ أبطأ شروع في اإلنبات )8000المنقوعة بحامض الجبريميؾ  مع وسط مستوى مموحة )
 والذي ىامًا في التغمب عمى التأثيرات الناتجة عف اإلجياد الممحي نقع البذور بالتركيزات المناسبة مف حامض الجبريميؾ  يؤدي دوراً 

( إلى 1جدوؿ )ال. كذلؾ تشير البيانات المدونة في et al., 2005) (Afzalونية وعدـ توازف المغذيات يسموزية والسمية األاإلفي  مثؿتي
 تأثير التداخؿ بيف النقع بحامض الجبريميؾ وتركيز كموريد الصوديـو في نسبة وقوة اإلنبات إذ تفوقت معاممة النقع بحامض الجبريمميؾ

( 1125) البت بمغت (% في وسط الماء المقطر وقوة اإلنبات92مع وسط الماء المقطر في إعطاء أعمى متوسط لنسبة اإلنبات بمغت )
ف نقع الحبوب في وجود أربما يعود إلى الذي ( 85قوة اإلنبات )و (% 22.3أقؿ متوسط لنسبة اإلنبات )و ( ممغ/ؿ 6000مع تركيز )

ه لمتغمب عمى التأثيرات الناتجة عف اإلجياد الممحي وىذا يتفؽ مع ما وجد اً ت ويعد حاًل مناسبحامض الجبريميؾ يحفز اإلنبا
(Shonjani et al., 2002).  ( تشير إلى تأثير التداخؿ بيف عاممي الدراسة )النقع في حامض الجبريميؾ 2جدوؿ )الكذلؾ فإف بيانات

) عطت معاممة النقع بحامض الجبريميؾ في كؿ أوساط أ إذ ،تفاع البادرة والجذيرمف حيث ار  ،عمى نمو البادرة وتركيز كموريد الصوديـو
وىذا اتفؽ مع ما أشار إليو  ،قؿ المتوسطاتأفي  حيف أعطت الغير منقوعة في حامض الجبريميؾ  ،كموريد الصوديـو أعمى المتوسطات

(Tayyaba et al., 2010) ، ه وما وجد (Leyal et al., 2012). ( تأثير التداخؿ بيف عاممي 3توضح البيانات في الجدوؿ )
بريميؾ، عمى المساحة جلمتداخؿ بيف معاممة الماء المقطر )الشاىد( مع حامض ال قؿ قيمةأحيث كانت  +K+ /Naالدراسة عمى نسبة 

في حيف  ،ـ أعمى المتوسطاتعطت معاممة النقع بحامض الجبريميؾ في كؿ أوساط كموريد الصوديو أالورقية ومحتوى الكموروفيؿ إذ 
قؿ القيـ في كؿ مف المساحة الورقية أممغ/ؿ كموريد الصوديـو  (8000أعطت معاممة الغير منقوعة في حامض الجبريميؾ وتركيز )

ف أفي ( and Ahraf, 2010) lqbal( ممغ/ؿ وزف طري، وىذه النتائج تتفؽ مع ما وجده 0.276فيؿ )و كمور الومحتوى  2( مـ887)
 إضافة حامض الجبريميؾ أدت إلى ارتفاع محتوى الكموروفيؿ لبادرات الذرة الشامية النامية تحت تأثير اإلجياد الممحي.

 
 
 
 

 (22-تأثيز تداخم تزكيش كهوريد انصوديوو وحًض انجبزيهيك في بعض خصائص إنباث بذور انذرة انصفزاء صنف )ؼوطت  .3جدول ان

 ((Bانًعايالث، 
 يقطز(انشاهد )ياء 

 (Aانتزكيش، يهػ /ل، )
 انًتوسط

7555 8555 9555 :555 

Kنسبت 
+

 /Na
+

 

 5.76 ;5.8 ;5.7 5.79 5.68 :5.5 بدوٌ حًض انجبزيهيك

 5.65 5.78 :5.6 5.66 5.58 5.54 يعايهت بحًض انجبزيهيك
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  5.84 5.75 5.75 .5.6 5.57 انًتوسط

 2انًساحت انورقيت / يى 

 .:9. 9:: 557. 4... 4;.. :659 بدوٌ حًض انجبزيهيك

 5.76 844. 4945 4857 5.48 7885 يعايهت بحًض انجبزيهيك

  476. ;454 95:. ;4.7 7545 انًتوسط

 انكهوروفيم انكهي،)يهػ/غ وسٌ رطب( 

 5.74 5.498 :;5.4 5.668 ;5.94 77:.5 بدوٌ حًض انجبزيهيك

 4:.5 5.7:7 5.845 .6;.5 4:;.5 7;;.5 يعايهت بحًض انجبزيهيك

  5.655 5.685 5;5.8 77:.5 47;.5 انًتوسط

L.S.D  0.01% 

 A B B×A انًؤشزاث انًدروست

Kنسبت 
+

 /Na
+

 5.54 5.54 5.55 

 7:.. 454 45: 2انًساحت انورقيت / يى

)يهػ/غ وسٌ ،انكهوروفيم انكهي

 رطب(
5.:8 5.77 5...4 

 االستنتتجت :
عند  بنسبة عالية انخفضإلى تدىور نسبة اإلنبات والذي  أدىدة تركيز كموريد الصوديـو في وسط اإلنبات بينت نتائج البحث أف زيا

( ممغ/ؿ 300بتركيز) ( بحمض الجبريميؾ82-بنقع بذور الذرة الصفراء صنؼ )غوطةالدراسة وصي ت( ممغ/ؿ. لذا 8000التركيز )
كذلؾ إجراء  ،تعاني مف مشكمة ارتفاع نسبة األمالح في التربة أو مياه الري( ساعة قبؿ زراعتيا والسيما في المناطؽ التي 24لمدة)

المزيد مف الدراسات لمعرفة تُأثير نقع البذور بتراكيز مختمفة مف حمض الجبريميؾ مع تراكيز مختمفة مف ممح كموريد الصوديـو وعمى 
 جيادات البيئية المختمفة.ات ونمو البادرة تحت اإلعدة أصناؼ مف الذرة الصفراء لمعرفة طبيعة السموؾ العاـ لخصائص اإلنب
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Abstract 

The salinity in arid and semi-arid regions is one of the most important problems 

that negatively affect plant growth and development, especially at the 

germination and seedling stages. An experiment was carried out in pots at the 

laboratories of the Field Crops Department at the Faculty of Agricultural 

Engineering in Deir Ezzor/Euphrates University during 2016/2017 agricultural 

season. Therefore, the study aimed to know the role of gibberellic acid in 

increasing the efficiency of germination and growth of yellow corn seeds (Zea 

mays L.) cultivar (Ghouta-82) under saline stress. The first treatment was the 

use of saline with different concentrations of sodium chloride (5000, 6000, 

7000 and 8000) mg/l, in addition to the treatment of soaking with distilled 

water (control), and the treatment of soaking the seeds with gibberlic acid GA3 

(300) mg/l. The experiment was laid out according to the completely 

randomized design, with three replications. The number of pots was (30), where 

each pot represents a treatment. The results showed significant differences in 

the effect of sodium chloride concentration on all studied characteristics 

(germination percentage, germination strength, seedlings and root length, leaf 

area and total chlorophyll) which decreased by 74.33, 76.53, 60.23, 42.34.11, 

78.86, 59 and 81)%, respectively, also, there was a significant increase in the 

period required for germination, and the percentage of (K +) / (Na +) by (61.25 

and 61.11)% in the treatment with a concentration of (8000) compared to the 

treatment of the control (distilled water), in addition to a significant decrease in 

the treatment of soaking the seeds with GA3 at a concentration of (300) mg/L 

for both; germination speed and (K + / (Na +) ratio of (28.57 and 23.63)%, 

respectively, and a significant increase in germination indicators was noticed, 

where strength, seedlings and rootstock length, (K + / (Na +) ratio, leaf area and 

total chlorophyll by (16.66, 61.87, 39.13, 66.67, 72.02 and 75.48)%, 

respectively, compared with the treatment of non-soaking seeds with GA3. 

Also, the results showed a significant effect of the interaction between salt 

concentrations and soaking the seeds with GA3 on the one hand, and on the 

other hand between salt concentration and soaking the seeds with distilled water 

(control) on all studied traits of yellow corn, cultivar (Ghouta-82). 

Key words: Sodium chloride, Gibberellic Acid, Growth traits, Yellow corn, (Al 

Ghutah - 82). 
 


