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 لنبات الذرة البيضاء في صفات النموتأثير معامالت البذار وحجمها 
(Sorghum bicolor L. Moench ) 

 (1*)إفتخار خمف عباس آغا

 سورية. ، جامعة الفرات، دير الزور كمية الزراعة، المحاصيل الحقمية، (. قسم1)
 .(iftekharabbas55555@gmail.comالبريد اإللكتروني:  إفتخار خمف عباس آغا.)*لممراسمة: د. 

 27/01/2020تاريخ القبول:    15/11/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
جامعة الفرات خالل الموسم ب اليندسة الزراعية لحقمية في كميةنفذت تجربة مخبرية في قسم المحاصيل ا

، بيدف دراسة تأثير معامالت البذور المختمفة التصميم العشوائي الكامل وفق 6102/6102الزراعي 
نتاجيةفي بعض مؤشرات النمو، و  ،وحجميا  Sorghum bicolor)المادة الجافة لنبات الذرة البيضاء  ا 

L. Moench ( مم )صغيرة( و 3.5-3.0(. تضمنت التجربة حجم البذور وىي )7-( صنف )ازرع
بذور  :(T1): معامالت لمبذور وىي كما تضمنت ثالث .( مم )كبيرة(4.0( مم )متوسطة( و)3.6-4.0)

بذور منقوعة  :(T3ساعات و) 10بذور منقوعة بالماء المقطر لمدة  :(2Tجافة غير معاممة لممقارنة و)
أظيرت  مكررات لكل معاممة. ، بمعدل أربعة( ساعة12غ/ل لمدة )4وريد البوتاسيوم بتركيز بمحمول كم

األولي، والنيائي، وطول الجذير )سم(، وطول الرويشة  اإلنبات( في نسبة T3) النتائج تفوق المعاممة
( سم 13.3( سم و)11.79(% و)84.8(% و)74.0)سم(، والوزن الجاف لمبادرة )ممغ(، إذا أعطت )

( مم في نفس مؤشرات 4.0من ) كبرالحجم األ ( ممغ عمى التوالي. تفوقت معاممة البذور ذات14.8و)
( ممغ عمى التوالي. 15.8( سم و)12.73( % و)11.0(% و)84.8(% و)71.03السابقة، إذ بمغت )

عاممة ( مع مT3لتداخل عاممي الدراسة، فقد تفوقت المعاممة الناتجة من تداخل معاممة )بالنسبة أما 
األولي، والنيائي، وطول الجذير )سم(، وطول  اإلنبات( مم، بمؤشرات نسبة 4.0من ) كبرالبذور األ

( سم 11.7و) %( 88.2و) %( 77.4الرويشة )سم(، والوزن الجاف لمبادرة )ممغ(، إذ بمغت )
 ( ممغ عمى التوالي.18.5و)

 النمو. صفات، الذرة البيضاء، اإلنباتمخفزات النمو،  الكممات المفتاحية:
 :المقدمة
الذي يتبع العائمة النجيمية  Sorghum( ىو أحد محاصيل الجنس Sorghumbicolor L. Moenchالذرة البيضاء ) محصول

poiceae (Graminae .)النامية الدوللمئات الماليين في  الغذاء الرئيسكبيرة كونو البيضاء أىمية اقتصادية  الذرة ولمحصول 
 اقتصاديًا.  إنتاجاً عطي تالحبوب الرئيسة أن  محاصيل من ألي يمكن الحيث  قاسية،ال بيئيةال ظروفال تحت مقبولة ويعطي إنتاجية
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 يسبب قد بينما النباتات، لنمو المتاحة لمموارد األمثل االستغالل تحقيق في الميمة العوامل أحد الحجم المتجانسة البذورزراعة ويعد 
 ثم الحجم صغيرة بذور من الناتجة والنباتات الحجم كبيرة بذور من الناتجة النباتات بين النمو في واضح تفاوت إلى البذور تجانس عدم
ما  ،الوقت بتقدم النمو في التفاوت يزداد وبالتالي ،والمياه الغذائية والعناصر الضوء عمى بينيا فيما النباتات ىذه بين التنافس يزداد

البذور والذي يعد سببًا  إنباتىو ضعف  ،حد المشاكل التي تواجو زراعة الذرة البيضاءأ إن. الناتجة الحبوب نوعية في سمباً  ينعكس
 ,Cheyed و Hamaza, (2006)أكدت نتائج  . (Ramezani and Sokht-Abandani, 2011)اإلنتاجية النخفاضرئيسًا 

من   أقلالمخبري عند درجات حرارة  اإلنباتنسبة  ووجد انخفاض فيالمخبري والبزوغ الحقمي.  اإلنباتوجود فارق بين نسبتي  (2011)
ظروف إلى  اإلنباتنسبة  انخفاضقد يعود سبب  أو (Radford and Hennzell, 1990درجة مئوية ) 25درجة مئوية وأكثر من 

 Abdullah ) andن . بي  (Rani et al., 2012البذورقبل امتصاص الماء من ، الذي يقمل من الممحي جيادالمموحة واإل
Vanderlip, (1972) جدو بذور الذرة البيضاء تأثيرًا معنويًا في متوسط نسبة البزوغ الحقمي، و  لحجم نأ Moaeed and 

Mohammed, (1991) مة، كمما نبتت بسيولة وانتجت نباتات قوية وسمي ،وتامة النضج والنمو كبيرة الحجمنو كمما كانت البذور أ
 ذورحيث ارتفعت قوة اإلنبات في الب لحجم البذرة، تبعاً  تأثرت قد التشرب عمى البيضاء الذرة بذور قدرة نأ Hamza, (2006)وجد 

 والوزن والرويشة الجذير طولي في تفوقت كما ،مم( 3.2-3.1)و مم( 4.0-3.6) القياسين مع مقارنةً ( مم 4من ) أكبر التي حجميا
 لقد. ةتشربمال ماءال كمية عمى لمسيطرة مفيدة البيضاء الذرة بذور تنشيط عممية نأ Eskandari, (2013) وجدالجاف لمبادرة. 

 تنشيط أن وجد إذ ،النابتة لمبادرات الحقميلتحسين البزوغ جيدة طريقة تعتبر تنشيط بذور الذرة البيضاء  نأ  Harris, (1996)بين
 المجيدة البيئات لمقاومةزيادة قابمية البذور الصغيرة  إلى أدت المتبعة التقنيات ىذه إن. لإلنبات الالزمة المدة خفض إلى أدى البذور
 Asharf and Foolad and Ashraf, 2005; Oliveira et) عمى الذرة البيضاء المتطرفة الحرارة ودرجات والجفاف المموحة مثل

al., 2010،) تحسين حيوية وقوة بادرات الذرة البيضاء إلى( ساعات 10) لمدة مائياً  البذور تنشيط أدى كما Rammamurthy et 
al., 2005 ،)كما وجد Amooaghaie, (2011) ظروف مائيًا في المنشطة البذور قد تفوقت عمى اسموزياً  المنشطة الفصة بذور نأ 

بتركيز  KCL المعاممة منالبادرات  لبزوغ أعمى سرعة عمى الحصول تم كمافعالية مضادات األكسدة. ، حيث حفزت األولى المموحة
 Al-Jaddoa and وجدو  ،(Ramezani, 2011) Sokht-abandani and البيضاء الذرة لبذور ساعة( 16) نقع ولمدة(% 4)

Selawy, (2012) معاممة التحفيز ب  نأKCL (20(غ/ل و )ممغ/ل 300( ممغ/ل و)600 )زيادة معنوية في سرعة  إلى أدت
 (97.67و 95.33و 95.50) بمغت قياسي مختبري نباتإ نسبة أعمىو %  (82.0و 89.67و 92.83) بمغت إذ ،الرز لبذور اإلنبات
 دقيقة( 50و 40و 30) مختمفة نقع لمدد مئوية درجة( 50) بدرجة الحار بالماء البيضاء الذرة بذور معاممة تفوقت كما. عمى التوالي% 
( تفوق بذور القمح الكبيرة عمى 2007) وسالم،. كما الحظ النوري التواليعمى (% 80.8و 78.8و 82.8) إنبات نسبة أعطت إذ

وانخفاض عدد األيام لظيور الورقة الثانية في  ،ومعدل طول البادرات وسرعة استطالتيا ،وسرعتو اإلنباتالبذور الصغيرة في نسبة 
 من%  (50) الظيور سرعة في معنوياً  تختمف لم الحجم الكبيرة البذور من النامية النباتات إن(. النمو سرعة) ( % من البادرات50)

 حيوية عمى تعتمد األولى المراحل في خاصة النباتات ونمو الحقمي البزوغ سرعة إن. المتوسطة البذور من الناتجة النباتات عن السنابل
 عدم ظيور فروق معنوية بين( 2009) الخفاجي، ، وقد بينالخزن في البذرة أنسجة في النامي لمجنين الغذاء توفر ومدى ،البذور
 الكبيرة البذور من النامية النباتات تميزتولكن  ،2/مالخضرية شطاءاتاإل عدد صفة في والكبيرة الصغيرة البذور من النامية النباتات
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 النباتات في معنوياً  العمم ورقة مساحة وانخفضت لمنبات،  أقل ارتفاع والخميطة الصغيرة البذورأعطت  مابين ،والمتوسطة بارتفاع النباتات
 . من البذور الصغيرة والخميطة النامية
إذ  ،وسطة معنويًا في صفة دليل الحبوبمتالإلى تفوق النباتات النامية من البذور الكبيرة و  Hassan and shah, (2006)  وتوصل

وزن اختباري في النباتات   أقل سجل فيما ،ىكتار/كغ( 75.233وزن اختباري بمغ ) أعمىالبذور الكبيرة  حققت النباتات النامية من
ربما سبب  ،نسبة لمبروتين أعمىوأعطت حبوب النباتات النامية من البذور الصغيرة ار /ىكتكغ (72.539النامية من البذور الصغيرة )

بالحبوب حسب ما  المتشكمةيدرات وبالتالي زيادة نسبة البروتينات عمى حساب نسبة الكربوى ،انخفاض وزنيا ناتج من قمة امتالء الحبوب
بعاد أ انخفضت حين في ،الحبوب بعادأ في الكبيرةوبشكل عام فقد تفوقت حبوب النباتات النامية من البذور  ،(1987) عمل ذلك أحمد،

حبوب النباتات النامية من البذور  بروتينوجود فروق معنوية في نسبة  وعدم ،الحبوب في النباتات النامية من البذور الصغيرة والخميطة
 .(Faroog et al., 2008ما حصل عميو  الكبيرة والصغيرة، وىذا

 من، (7-)ازرع  صنف( Sorghum bicolor L. Moenchالبيضاء ) الذرةلبادرات  اإلنبات ضعف معالجة إلى الدراسة ىذه تيدف
نمو ال صفات بعض فيوانعكاس ذلك  نموىا وتحسين لتحفيزىا ،الزراعة قبل المقاسات المتباينة لمبذور مختمفة معامالت إجراء خالل

 لجافة.المادة امن  نتاجيةاإلو 
 مواد البحث وطرائقه: 

 الزراعي الموسم خاللجامعة الفرات بمخبرية في مختبرات قسم المحاصيل الحقمية في كمية اليندسة الزراعية  تجربة نفذت
 النمو، صفات بعض في البذور وقياس المختمفة البذور معامالت تأثير دراسة بيدف الكامل، العشوائي التصميم وفق 2016/2017
نتاجية ( طبق 369(. تضمنت التجربة )7-( صنف )ازرعSorghum bicolor L. Moench) البيضاء الذرة لنبات الجافة المادة وا 
 ،(سطةمم )متو  (4.0 -3.6و) ،( مم )صغيرة (3.5 -3.0)  :معامالت ألحجام البذور ىي ثالثىي عبارة عن التداخل بين  ،بتري

منقوعة بالماء المقطر لمدة  وبذور ،لممقارنة معاممة غير جافة بذور :(T1)ىي:  لمبذور معامالت وثالث ،)كبيرة( مم( 4.0) من أكبرو 
 ( ساعة12(غ/ل لمدة )4منقوعة بمحمول كموريد البوتاسيوم بتركيز ) بذور :(T3)و (،Ramamurthy et al., 2005 ( ساعات10)
(and Ramezani, 2011 Sokht-Abandani )عوممت ،التراكيز وحساب المحاليل تحضير وبعد معاممة، لكل مكررات أربعةوب 

% ثم  (12) مناآل الرطوبي المحتوى إلى وصوليا لحين مئوية درجة( 25) حرارة درجة حتى جففت ثم الدراسة، معامالت وفق البذور
عمى أوراق الترشيح، )حيث اعتبر  المحتوية  Petri dishesبترية أطباق في وضعت ثم ،معاممة ولكل قياس لبذرة من ك (20أخذت )

 International seed testing association  ( أيام 10( درجة مئوية ولمدة )25كل طبق( )مكرر(، ثم وضعت بالمنبتة )
(ISTA), (2005). 

 : المدروسة الصفات
 (: األولي)العد القياسي  المخبري اإلنبات
 اإلنباتمن المدة التي يجري عندىا العد النيائي في فحص   أقلالعد األول عن نسبة البادرات الطبيعية بعد مدة محددة  يعبر

 من الرابع اليوم في فقطحسبت البادرات الطبيعية حيث  International seed testing association (ISTA), (2005)القياسي
 ثم حولت النتائج إلى نسب مئوية حسب القانون: (Hampton and Tekrony, 2005 المنبتة في البذور وضع
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  100× /عدد البذور الكمية( ( أيام4البادرات الطبيعية بعد ) في فحص العد األول =عدد اإلنبات نسبة
 المخبري القياسي )العد النهائي(:  اإلنبات
في الفحص المخبري أنو بزوغ وتطور البادرة إلى مرحمة يكون مظير تركيبيا األساسي يشير إلى إمكانية أو عدم إمكانية  اإلنبات يعرف

 المثالية ظروفال تحت لمبذور ممكن إنبات أقصى، وييدف إلى تحديد مالئمةالتربة التطورىا مستقباًل بوضوح إلى نبات في ظروف 
 المؤثرة العوامل لكثرة عميو يعول أن يمكن ال الحقمية الظروف تحت الفحص ألن الحقمي، بزوغيا وتوقع األخرى البذور مع ومقارنتيا

 حسبت البادراتInternational seed testing association (ISTA)  (2005 )و (Hampton, 1995) عمييا المسيطر غير
حولت النتائج  ثمInternational seed testing association (ISTA) (2005 ،)( أيام 10مدة الفحص )الطبيعية فقط بعد انتياء 

 :القانون حسبإلى نسب مئوية 
 100× ( أيام/عد البذور الكمية(10%= )عدد البادرات الطبيعية بعد ) اإلنبات نسبة

 : القياسي اإلنبات فحص في والرويشة الجذير طول-
ثم فصل الجذير من نقطة اتصالو بالبذرة والمجموع الخضري كل عمى  أيام( ةأخذت عشر بادرات طبيعية بعد انتياء مدة الفحص )عشر 

 .Association of official seed analysts (AOSA), (1988)  حدة باستخدام المسطرة
  :القياسي اإلنباتفحص في الوزن الجاف لمبادرة 

طبيعية بعد انتياء مدة الفحص )عشرة أيام( فصل من الجذير والمجموع الخضري من نقطة اتصاليما بالبذرة ووضعا  بادرة (20أخذت )
( ساعة حسب متوسط الوزن الجاف لمبادرة أربع Harris)  ,1996( درجة مئوية لمدة80عمى درجة حرارة ) في كيس ورقي مثقب وجففا

 Association of official seed analysts (AOSA)مجموع البادرات الجافة عمى عددىا مراتب عشرية بعد الفاصمة بقسمة وزن 
 (.Hampton) and Tekrony ،1995 و 1988

 : اإلحصائيالتحميل 
وي نفرق مع  أقلحصائيًا بتحميل البيانات وقورنت المتوسطات باستعمال إيا وحممت عيجمعت البيانات وبوبت الصفات المدروسة جم

(L.S.D عند مستوى )0 ثقة % ((Steel  and Torrie , 1960. 
 النتائج والمناقشة:

 المخبري االولي: اإلنباتتأثير معامالت البذور في نسبة 
 القياسي اإلنباتمن المدة التي يجري عندىا العد النيائي في فحص   أقلول عن نسبة البادرات الطبيعية بعد مدة محددة يعبر العد األ

(Farooq et al., 2008.) تفوقت معاممةT3)  متوسط لمبادرات الطبيعية في فحص  أعمى( معنويًا عمى باقي المعامالت بإعطائيا
(% في حين 68.53( إذ بمغ متوسط البادرات الطبيعية ليا ) (T2ة(% تمييا معامم74.0بمغ متوسط ) المخبري األولي إذ اإلنبات
 (%.62.66الطبيعية بمغ ) متوسط لمبادرات  أقل(  (T1المعاممة أعطت

 األولي اإلوباث)مم( المختلفت في وسبت  حجمها. تأثيز معامالث البذور و1الجذول 

 المعامالث
 حجم البذور، مم

 L.S.D. 1% المتىسط
 4مه  أكبز  4.3 – 3.6  5.5 – 3.3

T1 8855 9858 99566 95566 157 

T2 9856 :155 9<57 9;586 

 
T3 :156 :656 ::57 :7 

 1566: 656: 7;965 المتىسط
 

L.S.D. 1% 155 ( 557التفاعل) 
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البذور  مد  من خالل  ،(1جدول )ال اإلنبات( لتأثير كموريد البوتاسيوم في كسر سكون البذور وزيادة نسبة  (T3المعاممة تفوق قد يعزى
ومن ثم  لمبذور سرعة التشرب ت( زادT2معاممة )ال وفي. (Afzal et al., 2006) اإلنباتبالمغذيات األساسية لتخميق البروتين خالل 

 Afeakry andفي البذور  اإلنباتمما أدى إلى زيادة نسبة وسرعة  ،االلفا اميميز :مثل اإلنباتتحفيز اليرمونات المسؤولة عن عممية 
Khalaf, 1983) ) اتفقت ىذه النتيجة مع نتائجو (Bonzi et al., 2013). 

 :األوليالمخبري  اإلنباتالبذور في نسبة  تأثير حجم
( 4من ) أكبراألولي لمبذور، فقد تفوقت البذور ذات المقاس  اإلنباتمعنويًا في نسبة  أثرتقياسات البذور  نأ( 1توضح نتائج الجدول )

بمغت  إذا، الحجم في البذور الصغيرة إنبات أولىنسبة   أقلالبذور ذات المقاس المتوسط، و  تالىا(%، ثم 71.03بمغت ) إذمم، 
عمى تشرب الماء  القدرةتتيح لمبذرة  أكبرلى أن قياس البذرة الكبيرة يعني خزينًا غذائيًا ومساحة سطحية إ ك(%، وقد يعزى ذل64.5)
حت الظروف المثالية عمى ت حجميالى ارتباط قوة البذرة مع إ إشارةفي  ،، يمييا  قياس البذرة المتوسطاإلنبات سرعةو  وأكفأ أسرعل كبش

 لمبادرة أعمى قوة وىذا يتفق مع المفيوم الذي يشير إلى أن البذور األكثر وزنًا تمتمك (،Hamza, 2006فحص العد األول  أساس
(Alvim, 1975). 

 المخبري األولي: اإلنباتالبذور في نسبة  وحجمتأثير تداخل عاممي المعامالت 
( مم 4.0) من كبراألالبذور  أعطتلى وجود اختالفات معنوية لمتداخل بين عاممي الدراسة إذ إ( 1تشير النتائج الموضحة في الجدول )

من  كبراألالبذور ذات القياس التداخل بين معاممة ( % والتي تختمف معنويًا عن 77.4) قيمة لمتداخل بمغت أعمى(  (T3والمعاممة
 .(%73.3بمغ متوسطيا ) إذا ((T2المعاممة و ( مم 4.0)

 المخبري النهائي:    اإلنباتمعامالت البذور في نسبة  تأثير
 إذ الطبيعية، البادرات نسبة في وحجميا والتداخل بينيما البذور معامالت بتأثير معنوية فروق وجود إلى( 6) جدولال النتائج تشير
 بمغ متوسط( T2) المعاممة أعطت بينما%  (8.48) متوسطيا بمغ حيث القياسي اإلنبات فحص في معنوياً ( T3) المعاممة تفوقت

، (0 جدول)ال اإلنبات نسبة بالتالي ارتفاعو  البذور سكون كسر في البوتاسيوم كموريد لتأثير( T3) المعاممة تفوق يعزى قدو  ،(8648%)
 ما مع النتيجة ىذه تتفق (.Farooq et al., 2006) اإلنبات خالل البروتين لتخميق األساسية بالمغذيات البذور دعم خالل من ربما أو

 011ل و/ممغ GA3 (211)و ل/غKCL(61) بمحمول التحفيز معامالت نأ وجدحيث ، الرز بذور عمى Hamza, (2006) إليو توصل
 .األخرى قياسًا بالمعامالت اإلنبات سرعة في معنوية زيادة إلى أدت ل/ممغ

 في(% 8.412) بمغ النيائي المختبري اإلنبات صفح في الطبيعية لمبادرات متوسط أعمى ( مم،4من ) أكبرالبذور ذات المقاس  أعطت
 .(%8646) بمغ متوسط  أقل مم (043-040) القياس ذات البذور أعطت حين

 الىهائي اإلوباث)مم( المختلفت في وسبت  حجمها. تأثيز معامالث البذور و2الجذول 

 المعامالث
 ممحجم البذور، 

 L.S.D. 1% المتىسط
 4مه  أكبز 4.3 – 3.6 3.5 – 3.3

T1 :;58 :<5; ;656 :<576 158 

T2 ;155 ;658 ;756 ;55< 

 
T3 ;756 ;555 ;;55 ;75; 

 7569; 6;15; 1556; المتىسط
 

L.S.D. 1% 155 ( 559التفاعل) 
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 :النهائي المخبري اإلنبات نسبة في البذور حجم تأثير
الحتوائيا عمى مخزون أعمى  النيائي اإلنبات فحص في معنوياً ( مم 41.) من كبراأل القياس ذات البذور تفوق( 6) الجدول من يالحظ

 العمميات من عمييا الحصول يتم والتي جديدة ةنسجأ لتخميق الجزيئات بناء ووحدات طاقة يتطمب البادرات نموف من المواد المغذية،
 تتيح أكبر سطحية مساحة امتالكيا وكذلك( Black, 1978)  and  bewley النابتة البذور أنسجة في المحممة لألنزيمات األيضية
 تحت الصفة ىذه مستوى عمى أفضل أداء الكبيرة لمبذور يتيح مما ،اإلنبات عممية ومباشرة أكفأ بشكل بالماء التشرب عمى القدرة لمبذرة

 المفيوم مع يتفق وىذا والصغيرة المتوسط البذور تمتيا ثم اإلجياد، أنواع من نوع أي يوجد ال إذ ،المخبري لإلنبات المثالية الظروف
 ,Hamzaإليو ) توصل ما مع النتائج ىذه تتفقو  (Jallow et al., 2009) أعمى بادرة قوة تمتمك وزناً  األكثر البذور أن إلى يشير الذي

 تختمف أن دون ،(%23423) متوسطيا بمغ إذ الصفة ىذه في معنوياً  تفوقت مم( 41.) من أكبر القياس ذات البذور أن وجد إذ (2006
 .(%2841) بمغ متوسط  أقل مم (043 -041) بقياس لمبذور كان بينما ،مم (41.-042) القياس ذات البذور مع معنوياً 
 :النهائي المخبري اإلنبات نسبة في البذور وحجم المعامالت عامميبين  تداخلال تأثير
 تبعاً  الطبيعية البادرات نسبة استجابة نسبة اختمفت أي الدراسة عاممي بين معنوية اختالفات وجود إلى( 6) جدولال التحميل نتائج تشير
 قيمة  أقلقد أعطت  T1 والمعاممة مم( 043-040) البذور قياس نأ نفسو الجدول من يظيرو  البذور معاممة باختالف البذور لقياس
 (%.2843) اإلنبات نسبة بمغتحيث  لمتداخل

 (:سم) الجذير طول في البذور معامالت تأثير
 عمى الحصول لغرض ضروري وقوية نشطة جذور نمو إن. البيضاء الذرة بذور قوة إلى تشير التي االختبارات حدأ ريالجذ طول يعد
 أو البيولوجية المؤثرات أو بالعوامل الجذور تتضرر جميعيا، وعنده النباتات نمو مراحل في الخضرية لألجزاء جيد ونشاط نمو

 Gardner et أيضًا ) لمنبات الخضري الجزء ونمو كفاءة تنخفض ومن  ،أقل كفاءة ذات وظيفتيا تصبحو  الميكانيكية أو الفيزيولوجية

al., 1990)( 0880) الحقمي البزوغ مع يرتبط والذي البادرة قوة تقدير طرائق حدأ الجذير طول يعد ، وكذلكAssociation of 

official seed analysts  (AOSA).  
 الدراسة عاممي بين والتداخل الجذير طول في البذرة وقياس البذور معاممة بتأثير معنوية فروق وجود إلى( 0) جدولال نتائج شيرت
 معنوياً  تختمف ولم سم( 00428) بمغ الجذير لطول متوسط أعمى بإعطائيا معنوياً ( T3) البذور معاممة تفوقت(. والمقاسات المعامالت)
 لطول متوسط  أقل( لمبذور معاممة أي بدون( )الشاىد( )(T1المعاممة  أعطت حين في سم( 00422) متوسطيا بمغ إذ (T2) معاممة مع

 .سم( 8402) بمغ الجذير
 . تأثيز معامالث البذور وقياسها المختلفت )مم( في طىل الجذيز )سم(3الجذول 

 المعامالث
 حجم البذور، مم

 L.S.D. 1% المتىسط
 4مه  أكبز 4.3 – 3.6 3.5 – 3.3

T1 1656 ;569 <56 <569 656 

T2 1156 1659: 1556 1159: 

 
T3 1659 11569 115: 115:< 

 1156 9;165 1659 المتىسط
 

L.S.D. 1% 655 ( 658التفاعل) 

 
 البذور في طول الجذير )سم(: حجم تأثير
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في حين ( سم 11.0( مم معنويًا في طول الجذير إذ بمغ متوسطيا )0.0من ) كبرنفس الجدول تفوق البذور ذات القياس األتؤكد نتائج 
-6.0( سم، بينما في البذور ذات القياس )10.03( مم متوسط لطول الجذير بمغ متوسطيا )0.0-6.3أعطت البذور ذات القياس )

 ( سم. قد يعزى تفوق البذور الكبيرة إلى زيادة المخزون الغذائي بالبذور.10.3)معدل لطول الجذير بمغ   أقل( مم أعطت 6.3
 (:سم) الجذير طول في وقياساتها البذور معامالت تداخل تأثير

 ذات البذور تفوقت إذ ،الجذير طول صفة في الدراسة عاممي بين معنوية فروق وجود إلى( 0) الجدول في الموضحة النتائج شيرت
 القياس ذات البذور أعطت حين في سم( 0042) بمغت لمتداخل قيمة أعمى بإعطائيا( T3) والمعاممة مم( 41.) من كبراأل القياس

 .سم( 8402) بمغت لمتداخل قيمة  أقل( T1 ) المعاممة مع مم( 41. -0421)
 (:سم) الرويشة طول عمى البذور معامالت تأثير
 Association of (AOSA) official seed( 0880) لمبادرة نمو معدل تقدير وسائل أو طرائق إحدى الرويشة طول قياس يمثل

analysts  .  قياس بتأثير القياسي اإلنبات فحص في الرويشة طول متوسط في معنوية فروق وجود عدم إلى( .) جدولال نتائج تشيرو 
 في الرويشة طول متوسط في الدراسة عاممي بين والتداخل البذور معامالت بتأثير معنوية فروق وجود نفسو الجدول يوضح كما. البذور
 سم( 0040) القياسي اإلنبات فحص في الرويشة لطول متوسط أعمى أعطتالتي  معنوياً ( T3) معاممة تفوقت. القياسي النبات فحص
. سم (01422) الصفة ليذه متوسط أدنى( T1) (الشاىد) معاممة أعطت بينما .سم (0048) (T2) معاممة عن معنوياً  تختمف لم والتي
 في زيادة إلى ل/( غ.) البوتاسيوم بكموريد البيضاء الذرة بذور معاممة أدت إذ. (Bonze et al., 2013  نتائج مع النتيجة ىذه تتفق
 بطيئة البذور مع بالمقارنة وقوية كبيرة بادرات بسرعة تنمو التي البذور تنتج إذ .المعاممة غير البذور مع بالمقارنة النبات أعضاء وزن
 .النمو

 )مم( المختلفت في قياس طىل الزويشت )سم( حجمها. تأثيز معامالث البذور و4الجذول 

 المعامالث
 حجم البذور ، مم

 L.S.D. 1% المتىسط
 4مه  أكبز 4.3 – 3.6 3.5 – 3.3

T1 1156 <55 115; 165:9 158 

T2 1556 1556 1157 115< 

 
T3 1658 1157 1856 1656 

 155:6 9>165 15559 المتىسط
 

L.S.D. 1% 156   ( 15التفاعل;) 

 طول الرويشة )سم(: فيالبذور  حجمتأثير 
( .) الكبير الحجم ذات البذور تفوق يالحظ حيث البذور، قياسات تأثير عن ناتجة معنوية فرق وجود إلى( .) الجدول معطيات شيرت

 وبدون سم (06462) الرويشة طول بمغ إذ مم، (043-041) المقاس المتوسطة البذور اتميي ثم سم، (06420) الجذير طول بمغ إذ مم،
 الجذير طول بمغ إذ ،(41.-042)البذور معاممة في كانت الصفة ليذه قيمة أدنى بينما الحجم، الكبيرة البذور معاممة مع معنوية فروق

 .كبراأل القياسات مع معنوية وبفروق سم( 01482)
 

 (: سم) الرويشة طول في حجمهاو  البذور معامالتبين  تداخلال تأثير
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 أعمى بمغ إذ ،(البذور وأحجام )المعامالت الدراسة عاممي تداخل من ناتجة معنوية فروق وجود إلى( .) الجدول في النتائج توضح
 الرويشة طول بمغ إذ مم، (41.-042) الحجم المتوسطة الصغيرة البذور مع المعاممة البذور مع معاممة تدخل من الرويشة لطول معدل

 .سم (846)
 (: ممغ) لمبادرة الجاف الوزن في البذور معامالت تأثير
 بطيئة البذور مع مقارنةً  النبات تشكل من المبكرة المراحل في بسرعة تنمو التي فالبذرة البذرة لقوة جيداً  مؤشراً  لمبادرات الجاف الوزن يعد
 فروق وجود إلى( 3) جدولال يشيرو  ،(Kersting et al., 1961 الجاف وزنيا عمى ذلك فينعكس ،وقوية كبيرة بادرات تنتج النمو

 معنوياً ( T3) معاممة تفوقت. الدراسة عاممي بين والتداخل البذرة وقياس البذور معاممة بتأثير ،لمبادرات الجاف الوزن معدل في معنوية
( T2( )0.4.0) معاممة أعطت حين في ممغ (0.4.8) بمغ القياسي اإلنبات فحص في لمبادرات الجاف لموزن متوسط أعمى أعطت إذ

 بمغ إذ ،(T1) (لمبذور معاممة أي بدون( )الشاىد) معاممة في كان الصفة ليذه قيمة  أقل بينما ،معاممة مع معنوية فروق وبدون ممغ،
 .T2وT3 نمعاممتيال مع معنوية وبفروق ممغ (06462)

 )مم( المختلفت في الىسن الجاف للبادرة )ملغ( حجمهامعامالث البذور و. تأثيز 5الجذول 

 المعامالث
 حجم البذور، مم

 L.S.D. 1% المتىسط
 7من  أكبر 756 – 659 658 – 656

T1 1658 155: 1659 15559 65; 

T2 1559 1857 1856 17576 

 
T3 1758 1157 1;58 175; 

 ;185 16516 15586 المتىسط
 

L.S.D. 1% 659  ( 155التفاعل) 

 الوزن الجاف لمبادرة )ممغ(: فيالبذور  حجمتأثير 
 لمبادرة الجاف لموزن معدل أعمى بمغ إذ البيضاء، الذرة لنبات المدروسة البذور أحجام بين معنوية فروق وجود( 3) الجدول نتائج تؤكد
 العدل بمغ إذ مم، (41.-042) الحجم المتوسطة البذور معاممة تمييا ثم مم، (41.) من كبراأل الحجم الكبيرة البذور لمعاممة ممغ (0348)

 (06430) بمغت إذ مم، (043-.0) الحجم الصغيرة البذور معاممة في كانت الصفة، ليذه قيمة أدنى بينما .مم (00420) الصفة ليذه
 كبيرة بادرات الحقاً  عنيا ينتج الكبيرة البذور نأ وجد إذ( Martin, 1988)  Bartel and  إليو توصل ما مع النتيجة ىذه تتفقو . مم

 .المبكرة المراحل في بسرعة وتنمو

 (: ممغ) لمبادرة الجاف الوزن في حجمهاو  البذور معامالتبين  تداخلال تأثير

 مم (41.) من كبراأل القياس ذات البذور أعطت إذ الدراسة، عاممي بين لمتداخل معنوية فروق وجود إلى( 3) جدولال نتائج تشير
( T1) والمعاممة مم (043-041) القياس ذات البذور أعطت حين في ،ممغ( 0843) متوسطيا بمغ لمتداخل قيمة أعمى( T3) والمعاممة

 .ممغ (0143) متوسطيا بمغ لمتداخل قيمة  أقل
 
 
 

 االستنتاجات:
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 إحدى تعتبر ،(2-ازرع) صنف (Sorghum bicolor L. Moench) البيضاء الذرة بذور تحفيز عممية أن إلى البحث نتائج توصمت
  .البيضاء الذرة نبات بذور إنبات نسب انخفاض نيتحس في تساىم والتي كبير، جيد تتطمب ال والتي التكمفة، الرخيصة التقانات
 :المراجع

الحاصالت الزراعية ونموىا تحت الظروف الجافة )الشد الرطوبي(. مديرية دار الكتب  ( فسمجة:;>1) أحمد، رياض عبد المطيف
 .7>7لمطباعة والنشر. جامعة. الموصل. عدد الصفحات 

(. تكنولوجيا البذور. كمية الزراعة، جامعة بغداد، وزارة التعميم العالي والبحث العممي. عدد >566) الخفاجي، محمد كامل خاجي
 . 59:الصفحات 

وبعض صفات  اإلنبات(. تأثير حجم بذور القمح وعمق الزراعة عمى صفات :566) النوري، محمد عبد الوىاب وسالم حمادي عنتر
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Abstract 

A laboratory experiment was carried out at the laboratories of Field Crops 

Department, Faculty of Agricultural Engineering, Al-Furat University, during 

the growing season of 2016/2017 according to the randomized complete block 

design, in order to study the effect of different seed  seeds sizes on some growth 

traits, and productivity of the dry matter of sorghum (Sorghum bicolor L. 

Moench) var. (Izraa-7). The experiment included three sizes of the seeds viz. 

(3.0-3.5) mm (small), (3.6-4.0) mm (medium) and large (4.0) mm, besides three 

seed treatments; the control treatment which was (T1) and represented the dry 

seeds, (T2) where seeds were soaked with distilled water for (10) hours and 

(T3) where seeds were soaked with potassium chloride with a concentration of 

(4) g/L for (12) hours, with four replicates per treatment. The results showed 

the superiority of the treatment (T3) in the initial and final germination 

percentages, length of radical (cm), length of epicotyls (cm), dry weight of the 

seedling (mg), (74.0)% (84.8)% (11.79) cm (13.3) (cm) and (14.8) mg, 

respectively. Also the treatment of seeds with the larger seed size (4.0) mm 

outperformed the other treatments in the same previous indicators; initial 

germination percentage, and the final and the length of radical (cm), the length 

of epicotyls (cm), dry weight of the seedling (mg) as follow (71.03)%, (84.8)%, 

(11.0)%, (12.73) cm and (15.8) mg respectively. In terms of the interaction 

between the two factors, the treatment (T3) with the largest seed size (4.0) mm, 

outperformed the other treatments in initial and final germination percentages, 

length of radical (cm), length of epicotyls (cm) dry weight of the seedling (mg), 

as follow (77.4%), (88.2)%, (11.7) cm and (18.5) mg, respectively5 

Key words: Growth stimulations, Germination, Sorghum, Growth traits. 

 


