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 المقدمة 1

 بالمةاء مرتبطةة الفٌزٌولوجٌةة الوظائؾ معظم ان حٌث ،المختلفة المحاصٌل وحاصل لنمو محدد عامل الماء ٌعد

 المعدنٌةة لالٌونةات طبٌعٌةا   مذٌبا   وٌعمل الخلٌة فً كبٌرة بكمٌات الماء ٌوجد. ( 2004، دٌب) فٌه الذائبة والمواد

 االماهةة) البٌوكٌمٌائٌة والتفاعالت االنزٌمٌة التفاعالت من كثٌر فً المائٌة الجزٌئات تشترك كما ،اخرى ومواد

 فالمواد ؛ النبات داخل المختلفة الكٌمٌائٌة للعناصر الناقل دور الماء ٌلعب كما ،(النباتٌة للمادة الحٌوي والتركٌب

 عزٌةز) مائً وسط فً النبات اعضاء باقً إلى تهاجر الخلوي االٌض ومنتجات االوراق فً المتشكلة العضوٌة

،2000). 

 للنبةات تسةم  التةً اآللٌةات لفهةم سةعٌا بهةا ٌهتمةون الباحثٌن من الكثٌر جعل العراق فً الجفاؾ مشكلة تفاقم ان

 ،لإلنتةا  المحددة العوائق مختلؾ مقاومة فً الوراثٌة بالكفاءة تتمٌز اصناؾ انتخاب او الظاهرة هذه مع بالتؤقلم

 الكمةةً بةةالتقٌٌم تهةةتم ان ٌجةةب الجافةةة شةةبه المنةةاطق فةةً االنتةةا  تحسةةٌن إلةةى تهةةدؾ التةةً البحةةث بةةرام  ان كمةةا

 ( .2000 ،دٌب) المائً االجهاد ظل فً والفٌزٌولوجٌة المورفولوجٌة النبات لكفاءات والنوعً

 البذور معاملة تقنٌة هً الطرق هذه ومن التربة رطوبة انحسار ظروؾ تحت االنتا  لتحسٌن جدٌة طرق هناك

 مثةل الكٌمٌائٌةة المواد وبعض والساٌتوكاٌنٌن الجبرلٌن مثل النمو منظمات فً تنقع حٌث ،للجفاؾ تحملها لزٌادة

 لإلنبات الالزم الوقت وتقلٌل البذرة ؼالؾ فً المثبطات ؼسل و إلزالة بالماء  نقعها او ،الهٌدروجٌن بٌروكسٌد

 (.1980 ،خلٌفة)

 من للجفاؾ التحمل زٌادة فً الزراعة قبل البذور نقع معاملة تؤثٌر معرفة الى تهدؾ هذه الدراسة فان تقدم ومما

  .الحنطة من لصنفٌن  ومكوناته الحاصل وصفات ،النمو صفات على التؤثٌر خالل
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 المصادر مراجعة 2

 الجفاف 1-2

 بدرجةة للنبةات الةداخلً المةاء كمٌةة نقةص إلى ٌإدي الذي ٌسرتالم التربة ماء نقص بالجفاؾ ٌقصد

 األخةرى البٌئٌةة االجهةادات تحةدده ممةا أكثةر وانتاجٌتهةا المحاصةٌل نمةو ٌحدد فالجفاؾ. نموه من تقلل

(Zhu 2002,.) (1999) عرفـــه بٌنـــماVannozzi ٌمكن ال الذي الحد الى الماء تجهٌز قلة انه على 

 .النت  -التبخر لمتطلبات المكافئة الكافٌة بالسرعة امتصاصه من للنبات

 مرتبطةةة وهةةً ، الجؽرافٌةةة بخاصةةٌاتها معلومةةة منةةاطق فةةً تةةوافرت طبٌعٌةةة ظةةاهرة الجفةةاؾ دٌعةة 

 ظةاهرة فهةو.  أخةرى إلى منطقة ومن آخر إلى مناخ من وترددها حدتها تختلؾ مناخٌة كونٌة بؤسباب

 أٌضةا تشةمل بةل فحسب الجوٌة الظروؾ فً تنحصر ال العوامل من كثٌر فٌها وتتفاعل تتداخل مركبة

 . (2002,باحو) والبشرٌة,  والبٌولوجٌة , الطبٌعٌة البٌئة

 فٌةه ٌحةدث (Physiological Drought) الفسةٌولوجً الجفةاؾ هةو الجفةاؾ مةن آخةر نةو  وهناك

 امتصةاص قلةة أو,  للمحلةول االزمةوزي الضةؽط ارتفةا  أو التربةة برودة عن النات  النبات ماء نقص

 ٌعةانى اذ,  التربةة فةً فرهاتةو رؼم الماء امتصاص بذلك فٌقل واالمتصاص للتنفس الالزم األوكسجٌن

 االجةزاء فةً النمةو تثبةٌط الةى ٌإدي بٌئً اجهاد والجفاؾ . امتصاصه على قدرته لعدم الجفاؾ النبات

 وٌقل الثؽور فتنؽلق , األنزٌمات نشاط وٌقل واستطالتها الخالٌا انقسام معدل قلة ٌتبعه النبات من العلٌا

 وانخفةاض , التةنفس وزٌةادة , الحةرارة ارتفةا  إلةى ٌةإدي النبةات فةً المةاء فقةدان وان,  CO2 انتشار

 العناصةةر انتقةةال مةةن وٌقلةةل,  البةةرولٌن مثةةل االمٌنٌةةة األحمةةاض وتجمةةع الضةةوئً البنةةاء نةةوات  انتقةةال

 األوراق وتسةاقط,  الخشةب تجوٌةؾ مثل التشرٌحٌة بالتؽٌرات ترتبط الوظٌفٌة التؽٌرات وهذه الؽذائٌة

 1987, خرونآو Hoogenboom) ( ,Levitt  ,1980)( ,1973,وآخرون Hsiao) النبات وجفاؾ

( , )Bajji ,1998) . 
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 فةً العةٌ  علةى قدرتةه على ٌلدل هً الماء لنقص النبات مقاومة ان الىKramer (1983 ) اشار

  زٌةادة علةى تعمةل مختلفةة عوامةل الةى(  Parker (1968أشةار . االخةرى واالجهادات والبرد الجفاؾ

 والمجمةةو ,  حدوثةةه تةةؤخٌر او تجنبةةه و للجفةةاؾ البروتةةوبالزم تحمةةل ومنهةةا للجفةةاؾ النبةةات ةمقاومةة

 .النت  معدل فً والتحكم,  المنتشر الجذري

 علةى القابلٌة او منه الهروب هً الجفاؾ لمقاومة آلٌات ثالثMitorpe  (1962  ) و May حدد

 محتةوى علةى الحفةاظ خةالل مةن الجفةاؾ وتحمل,  الخطر المائً للشد التعرض قبل الحٌاة دورة إتمام

 االسةتعادة قةدرة مةع لكةن قلٌةل داخلةً مةاء محتةوى مةع الجفةاؾ وتحمةل,  الجفةاؾ فترة فً داخلً ماء

(recovery )التربة ماء إشبا  إعادة عند السرٌع والنمو. 
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 فترة فً النمو أي الجفاؾ من الهروب:  هً الجفاؾ لمقاومة آلٌات ثالث(   (Levitt 1972  ذكر

 فةً عةال   مةاء جهةد علةى افظةةالمح مةع المةاء لفقةد والمتجنبةة,  الجاهزٌةة عالً التربة وماء , األمطار

 المبكةرة المراحل فً بطٌئة بصورة التربة ماء استعمال او التربة من اكثر ماء باستخالص اما الورقة

 جهةد عنةد حتةى الضةوئً البنةاء علةى المحافظةة النباتةات تستطٌع اذ الماء لفقد والمتحملة,  الجفاؾ من

 . الورقة فً منخفض مائً

 :  هً أقسام أربعة إلى الجافة الطبٌعة فً النباتات فٌه قسم تصنٌؾShantz (1927  )  وضع

 تكٌفةةات تمتلةةك ال التةةً النباتةةات وهةةً(: Escape from Drought) الجفةةاؾ مةةن الهاربةةة ـةة 1

 (.Pseudoxerophyte) الكاذبة وسماها الجفاؾ لمقاومة

 .الماء استعمال فً المقتصدة النباتات وهً(: (Drought avoidance للجفاؾ متجنبة ـ 2

 فقد مثل التحورات بعض تملك التً النباتات وهً( : (Drought tolerance الجفاؾ متحملة ـ 3

  األوراق

 فةةً تحةةورات تمتلةةك عصةةارٌة نباتةةات وأكثرهةةا(  Drought resistance) للجفةةاؾ مقاومةةة - 4

 البٌنٌةة المسافات وتقلٌل,  ؼائرة وثؽور , منخفض ونت  , شمعً وؼطاء,  سمٌك وكٌوتكل , األوراق

 . سالبٌة اكثر ازموزي وجهد ,

 .النمو منظمات 2-2   

 أخرى أنسجة إلى وتنتقل , النباتٌة األنسجة بعض فً تتكون التركٌب معقدة عضوٌة مواد هً

 العضوٌة المركبات هذه مثل إضافة والحقلٌة المختبرٌة التجارب طرٌق عن وٌمكن نشاطها فً فتإثر

 األساسً العامل هو المواد هذه فتركٌز ، أخرى كثٌرة حاالت فً وتثبطه بل تعوقه أو النمو فتشجع

 ما النتخاب ةمختلفكٌزاتر تؤثٌر اختٌار المجال هذا فً للباحث الممكن ومن,  تؤثٌرها عادة ٌحدد الذي

 أهمها أن ؼٌر المواد هذه من العدٌد وهناك,  مرؼوبة صفات إنتا  فً منها ٌصل 

 أو الجانبً التفر  زٌادة تؤثٌراتها أهم ومن,  ؼالبٌتها االندول مركبات وتمثل  Auxinsاالوكسٌنات

ا المستخدم للتركٌز تبعا   نقصه  دورا   لها أن كما, للنباتات الطرفٌة للبراعم القمٌة للسٌادة الفرضه نظر 

 العذرٌة الثمار تكوٌن على وتإثر,  الساقٌة العقد على العرضٌة الجذور تكوٌن استحثاث فً واضحا  

 اإلزهار مواعٌد فً التحكم فً استخدامها الممكن من السابقة النمو منظمات وجمٌع, البذور من الخالٌة

 (.  1980, خلٌفة) منها المناسبة التراكٌز اختٌار تم إذا واإلثمار

 Simon) للنبات وفعال مهم اوكسٌن وهو,  صلبو,  اللون عدٌم,  الحلقات متعدد مركب IAA دٌع

 الحٌةةةةةاتً التصةةةةةنٌع علةةةةةى تعتمةةةةةد ال بمسةةةةةارات إنتاجةةةةةه للنباتةةةةةات ٌمكةةةةةن. (Petrasek ,2011 و

(Biosynthesis)  ,التربتوفةان علةى ٌعتمد ال ا  مسار هناك لكن,  بالتربتوفان تبدأ منها ةأربع (Zhao 

,2010) . 

 

http://www.ninjawy.com/showthread.php?t=62230
http://www.ninjawy.com/showthread.php?t=62230
http://www.ninjawy.com/showthread.php?t=62230
http://www.ninjawy.com/showthread.php?t=62230
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   المعةروؾ اإلنزٌمةً النظةام علةى تحتةوى النباتةات معظةم ان علةى الدراسةات مةن كثٌةرال اتفقةت

IAAoxidase  كسةٌدوأ ثةانً انطالق مع الطبٌعً األوكسٌن لهدم ا  كٌمٌائٌ ا  وسٌط بوصفه ٌعمل والذي 

  فً  تشترك المقترحة اإلنزٌمات جمٌع أن وجد وقد مماثلة بكمٌات األوكسجٌن واستهالك , الكربون

 مشةتقات إلةى النبةات فةً الطبٌعةً IAA ٌتحةول  وقةد   .ا  مسةاعد عامال   بوصفه الفٌنوالت افروتل تطلبها

  :مثل هرمونٌا   خاملة

 (IAA arabinose ) .مثل ألخلٌك حامض أندول كٌلكوسٌدات تكوٌن  ـ 1

 . ( Indol acetyl aspartate ) مثل ببتٌدات تكوٌن  ـ 2

 .  ( Chlorogenic acid )مثل االرثوفٌنول مركبات تكوٌن  ـ3 

 .  (Indol ethyl acetate )مثل االسترات تكوٌن  ـ 4

 مةن لزوجةة أكثةر ، باهةت أزرق لةون ذو كٌمٌةائً مركةب فهو( H2O2) الهٌدروجٌن بٌروكسٌد أما

 علةى للحصةول تفكٌكةه ٌمكةن كمةا.  قوٌةة مإكسةدة ا  خواصة له أن إال ، ضعٌفا   حامضا   ٌعد كما.  الماء

 . نقةةةً أوكسةةةجٌن وٌعطةةةً المنؽنٌةةةز أوكسةةةٌد ثةةةانً هةةةو مسةةةاعد عامةةةل بوضةةةع واألوكسةةةجٌن المةةةاء

 البٌروكسٌد استخدام أن حٌث ,البذور إلنبات اإلسكوربٌك وحامض البٌروكسٌد بٌن قوٌة عالقة توجد 

 عةةامال   بوصةةفه)  اإلسةةكوربٌك حةةامض وجةةود لكةةن% 100 إنبةةات نتةةائ  أعطةةت الحنطةةة بةةذور علةةى

 للتؤكسةد مةانع لكونةه االنبةات انخفةاض الى ٌإدي(  الهٌدروجٌن بٌروكسٌد استخدام عند ٌظهر ا  متالزم

 فةً تؽٌٌةر مسةببة الحةرة بالجذور البروتٌنات تتؤكسد كما( . Luhova  ,2003) الحبوب إنبات وٌعٌق

 الهٌةدروجٌن بٌروكسةٌد تةراكم بزٌةادة لقطعها مإدٌة الببتٌدٌة األواصر وكسر االمٌنٌة األحماض موقع

(Desikan 2001,وآخرون . ) 

 علةةى الحةةرارة درجةةة زٌةةادة تةةؤثٌر مةةن التقلٌةةل فةةً H2O2 دور إلةةىCavusoglu (2010 ) اشةةار

 الوقت من ٌقلل كما,  للنبات الطري والوزن الجذور استطالة,  البزوغ نسبة مثل النمو مقاٌٌس اختزال

,  البةذور النبةات والمعٌةق الجةذٌر الستطالة المثبط (ABA) اسد ابسسك دور من وٌقلل لالنبات الالزم

  .  للبذور كمطهر استعماله إلى اضافة

 

 .النمو صفات فً المائً واإلجهاد الزراعة قبل البذور معاملة تأثٌر  3 – 2

 بةذور فهنةاك,  النباتةات فةً الجفةاؾ مقاومةة عةن قناعةة لوضةع الزراعة قبل البذور معاملة درست

 و Salim بةةةٌن . (Henckel,1964) العالٌةةةة والحةةةرارة للجفةةةاؾ مقاومتهةةةا طرٌةةةق عةةةن عرفةةةت

Todd(1968 )فةً االستنبات على القابلٌة لها الزراعة قبل بالماء المنقوعة والشعٌر الحنطة بذور أن 

 من زاد الزراعة قبل بالماء البذور نقع أنRajashekhar (1970  ) بٌن.  المانٌتول من أعلى تركٌز

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 بالساٌكوسةٌل النقةع ان( 1970) وآخةرونSadonzev  اوضة  بٌنمةا. %27.0 بنسبة الجذور نمو 

 . الحنطة فً ٌاما 3 إلى 1  من البذور انبات أخر ساعات أربع لمدة 10%  تركٌزه

 ونمةو% 10 اإلنبةات مةن زاد بالمةاء الحنطةة بةذور معاملةة أنBasu  (1987  )و  Mandalوجةد

 و Karivaratharaju اشةار.  تابعالت على المقارنة بمعاملة قٌاسا% 17 و 8 بنسبة والجذٌر الروٌشة

Ramakrishnan (1985  )سةةرعة مةن زاد مختلفةة كٌمٌائٌةة بمحالٌةةل الحنطةة بةذور معاملةة أن إلةى 

 . الجافة الكتلة وإنتا  الجذور ونمو( االشطاء) التفرعات وعدد النبات وارتفا  اإلنبات

 النبةةات طةةول مةةن زاد الزراعةةة قبةةل بالمةةاء البةةذور نقةةع إن ( 1977) وآخةةرون Corleto أوضةة 

Dwivedi (1980 )و Misra وجةد.  الحبةوب وحاصةل,  الجةاؾ والةوزن,  األوراق وعدد, والجذور

 إنتةةا  مةةن وحسةةن النبةةات طةةول فةةً زٌةةادة إلةةى واضةة  بشةةكل أدى المقطةةر بالمةةاء البةةذور معاملةةة إن

 . الجاؾ ووزنها,  الورقٌة ومساحتها,  الخضراء األوراق أعداد من وزاد االشطاء

 بالمةةاء(  CV.CSH-S) البٌضةةاء الةةذرة بةةذور معاملةةة أن إلةةى( Channakeshava 1982( أشةةار

.  الجافةة الكتلةة وإنتةا  النبةات طةول فةً وزٌةادة مبكةر نمةو إلةى أدى,  gibberellic acid و المقطةر

 طةول فةً ملحوظةا   ارتفاعةا   جلسة CaCl2% 2 بــ الحنطة بذور معاملة أنPawar (2003 ) لـ وتبٌن

 .  له الكلً الجاؾ الوزن و النبات

 الجافةةة وشةةبه الجافةةة المنةةاطق فةةً خاصةةة اإلنبةةات تحدٌةةد فةةً العوامةةل أهةةم مةةن التربةةة رطوبةةة إن 

(Knipe وHerbel,1960 . )او البةذور إلنبةات الحقلٌةة السةعة ضةمن المةاء مسةتوى ٌكةون أن فٌجب 

 رطةوبً محتوى فً أسر  تنبت البذور فان لذا.  ( Mott ,1974)   الجفاؾ ظروؾ فً منها قرٌب

 .  (  2004, دٌب) المنخفض بالمحتوى مقارنة عال  

 بةذرة 0.85 و 0.92 إنبات وسرعة%  60 و 65 إنبات نسبة اقل على ( 2002) الجبوري حصل

 عند, بار 16 -مائً إجهاد مستوى عند سم 0.7 و 0.9 والجذٌر سم 0.5 و 0.8 الروٌشة وطول ٌوم/ 

 تةابعالت علةى 113بابل و 2تموز الحنطة من لصنفٌن ًالمائ اإلجهاد من مختلفة مستوٌات تؤثٌر دراسة

 مةن الرطبةة التربة فً النامٌة النباتات أن إلى Hudson (1967) و Abdel Hafeez من كل راشا. 

 بذور من النابتة بالنباتات مقارنة الجاؾ الوزن من اكبر كمٌة وأنتجت أفضل نمو لها كان مقساة بذور

 مةةن وراثٌةةة تراكٌةةب خمسةةة فةةً المةةائً اإلجهةةاد تةةؤثٌر( (2011 وآخةةرون Dattaدرس.  مقسةةاة ؼٌةةر

 المئوٌةةةةة النسةةةةبة فكانةةةةت RAJ4125 و HUW234 و NW2036 و HD2954 و K9107 الحنطةةةةة

 وفةً,  تةابعالت علةى%  99.85 و 99.16 و 98.75 و 95.41 و 100 الجٌةد الةري حالة فً لإلنبات

 على الخمسة الوراثٌة للتراكٌب(%  98.33, 88.33, 94.58, 92.91, 92.91) المائً اإلجهاد حالة

 (1999)وآخرون Ismailو(  1996) وآخرون  Jamal و( 1984) الزوبعً من كل توصل.  تابعالت

 إلةى  أدى إذ,  نمةوه مةن مختلفةة مراحةل فةً النبةات ارتفةا  علةى سةلبا انعكس المائً اإلجهاد أن إلى 

 Hoogenboom) الخلٌةةة واسةةتطالة انقسةةام فةةً لتةةؤثٌره وتوسةةعها األوراق  نشةةوء معةةدل انخفةةاض

 النامٌةةةة القمةةةة فةةةً خاصةةةة انقسةةةامها مةةةن تةةةؤثرا أكثةةةر الخلٌةةةة توسةةةع إن علمةةةا(,  1987,خةةةرونآو

(Hsiao,1973.) 
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 زهةرة اتنباتة ارتفا  فً الري مدد لتباعد معنوٌا تؤثٌرا هناك إن(  2005) وعباس مهدي أوض  

.  ٌةوم 12 ةمةدال فةً ارتفةا  اقةل علةى حصةل إذ( ٌوم 6,9,12) ري مدد ثالث تؤثٌر بدراسة , الشمس

 مةددب لموسمٌن الشمس زهرة اتنبات فً المائً اإلجهاد تؤثٌر دراسة عند( 2008) وعباس علً سجل

 وآخةةرون Bearagi وجةةدو.  ا  ٌومةة 12 كةةل ريالةة ةمةةد فةةً ارتفةةا  اقةةل  ا  ٌومةة 4 و 8 و 12 كةةل ري

 إلةى 5 مةن الةري ةمةد زٌةادة عنةد% 32.28  بنسبة الصفراء الذرة نباتات ارتفا  فً نقص(  2011)

   . اٌام 10

 أجةزاء مةن أكثةر األوراق علةى الدراسةة جعةل مما, النمو بصفات وثٌقة عالقة الورقٌة للمساحة إن

 إلةى ٌلجةؤ فانةه مةائً إجهةاد إلةى النبةات ٌتعةرض وحةٌن.  ( 2009, أنور و الجبوري) االخرى النبات

 الفخةةري) بعضةةهما علةةى هٌةةجانب إطبةةاق أو النصةةل بالتفةةاؾ للجةةو المعرضةةة الورقٌةةة المسةةاحة تقلٌةةل

 فةً انخفاضةا سةبب الخضةري النمو مرحلة خالل المائً لإلجهاد الحنطة نبات تعرض إن.  ( 1981,

 محتةوى وانخفةاض المةائً الجهةد بسةبب الخالٌةا حجةم اختةزال هةو السةبب ٌكون وقد الورقٌة المساحة

 .  ( 2002, وآخرون الدرفاسً) االستطالة على الخالٌا وقدرة النسبً الماء

 درجةات مصةاحبة عنةد% 3 بنسةبة الورقةة نمةو فةً تنةاقص إلةى(   (1978وآخةرون Stout أشةار

 2004) وآخةرون UrRahman بٌن,  الخالٌا واستطالة انقسام اختزال بسبب للجفاؾ العالٌة الحرارة

 احمةةد حصةةلت. الصةةفراء الةةذرة لنبةةات% 80 إلةةى وصةةل الورقٌةةة للمسةةاحة كبٌةةرا اختةةزاال هنةةاك إن( 

 لألوراق النسبً الماء محتوى اختزال إلى ذلك وعزت البٌضاء الذرة فً مشابهة نتٌجة على (2007)

 االسةتطالة علةى وقةدرتها  الخالٌةا حجةم اختةزال مسةببا لةألوراق المةائً الجهةد انخفةاض إلةى أدى مما

  . واالتسا 

 عةدد مةن زاد  IAA بـةـ الزراعةة قبةل الحنطةة بةذور معاملة ان( 1991) وآخرون  Gurudevوجد

 ((RGR  النسةةبً النمةةو معةةدل فةةً وزٌةةادة,  الكلٌةةة الجافةةة والكتلةةة,  والسةةٌقان , والجةةذور , األوراق

Relative growth rate  ,التمثٌل صافً معدل و NAR)) rate  Net assimilation مةع مقارنة 

 Cycocel مةن مختلفةة بةـتراكٌز الحنطةة بذور نقع إن( 1982) وآخرون De ووجد.  المقارنة معاملة

 بصةورة الورقٌةة ومسةاحته النبةات نمةو فةً انخفةاض إلةى أدى , بالملٌون جزء 80 و 40 و 10 وهً

 . التركٌز زٌادة مع النبات نمو بتقدم تدرٌجٌة

 فةً اكبر مائً محتوى إبقاء إلى أدت الحنطة فً البذور تقسٌة ان إلىWoodruff (1969 ) أشار

 إن Kulkarni (1990) و Eshanna لةةـ تبةةٌن,  Relative water content(  RWC)  األوراق

 فً الكلٌة الجافة ةالمادو,  المحصول ونمو , النبات وطول , الورقٌة المساحة فً واضحة زٌادة هناك

 .CaCl2 بمحلول الصفراء الذرة بذور معاملة عند مختلفة نمو مراحل

 للمجمةو  الجاؾ الوزن من المائً باإلجهاد تؤثرا   أكثر ٌكون الخضري للمجمو  الجاؾ الوزن إن

 الجافةةةة المةةةادة فةةةً انخفةةةاض الةةةى ٌةةةإدي ممةةةا,  (2005 , خةةةرونآو Mohammadian) الجةةةذري

 نمةو فةً قلةة وهةً الخضري النمو خالل المائً باالجهاد الجاؾ الوزن مكونات تاثر بسبب المتراكمة

 . (Shaw ,1960و Denmead)والجذور واالوراق الساق
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 الخضةري للمجمو  الطري الوزن اختزال ان Heidari (2008 )و Mohammadkhani وجد 

,  المقارنةةة بمعاملةةة قٌاسةةا تةةابعالت علةةى%   69 و 68 هةةو  ؼةةم 301و704  الصةةفراء الةةذرة لصةةنفً

 نقةع ان (1966) وآخةرون Appleby أوضة  . الخالٌةا توسع قلة نتٌجة النمو الاختز إلى ذلك وعزٌا

 وطةول الورقةة وطةول الجةاؾ الةوزن فةً اختةزال إلةى أدى% 5بتركٌةز ساٌكوسٌلال فً الحنطة بذور

 . النبات

 ٌجعةل اللٌةل فةً سةاعة 12 لمدة بالماء البٌضاء الذرة بذور نقع ان (1984) وآخرون Singh اثبت

 Bhatia مةةةن كةةةل الحةةةظ.  المقارنةةةة لمعاملةةةة ٌةةةوم 100 مقابةةةل ا  ٌومةةة 96.83 بمقةةةدار التزهٌةةةر فتةةةرة

 التفرعةات عةدد فةً زٌةادة الةى ادى المقطةر بالمةاء الحنطةة بذور نقع معاملة ان Rathore (1986)و

 الةةذرة مقاومةة فةً زٌةادة هنةةاك وكانةت.  المقارنةة بمعاملةة مقارنةةة النبةات وطةول الجافةة الكتلةة ووزن

 النسةبً الماء وىـــــمحت فً وزٌادة وتطورها الشتالت ونمو اإلنبات فً وتحسن فاؾــــــللج البٌضاء

RWC))Relative water content  معاملة عند  الخضري الى يجذرال المجمو  نسبة فً وزٌادة 

 .  (محلول: بذور) ( 1:1) بنسبة% 2بتركٌز  CaCl2  بمحلول البذور

 اإلنبةات نسةبة مةن ٌزٌةد% 0.2بتركٌةز  CCCبةـ البذور معاملة انRangaswamy (1993 ) وجد

 الحقةل فسةتق و البٌضةاء الذرة فً( Root : Shoot Ratio) الخضري إلى الجذري   المجمو ونسبة

 .واللوبٌا

 الحد نتٌجة الضوئً البناء عملٌة فتقل لألوراق المائً الجهد نقص إلى ٌإدي  الماء نقص ان لوحظ

 و(  Levitt,1980) الكلوروفٌةل ومنها النباتٌة الصبؽات إنتا  اختزال على ٌعمل كما الثؽور فت  من

(Abdul-Rasoul 1988 وآخرون  , )البناء عملٌة فً النباتٌة الصبؽات أنوا  أهم الكلوروفٌل دٌع اذ 

 المةواد لبنةاء الخلٌةة تةدفع الن صالحة كٌمٌائٌة طاقة إلى وٌحولها الضوئٌة الطاقة ٌمتص فهو الضوئً

 (. Hofner,1982 و  Feucht) للحٌاة مصدرا تعد التً الكربوهٌدراتٌة

 وآخةرون Farooq)  والكاروتٌنةات الكلوروفٌةل تكةون معةدل مةن ٌؽٌةر المةائً اإلجهاد فان وبذلك

 بسةبب,  األوراق صةبؽات نسةب فةً اخةتالل إلةى ٌةإدي ممةا( 2003, وآخرون (Anjum و( ,2009

(.  Kirkham ,1991و Zhang) المائً لإلجهاد استجابة   ٌنت  والذي للكلوروفٌل المحلل االثلٌن إنتا 

, وآخةرون Abeles) النةت  تقلٌةل أي السةطحٌة المسةاحة تقلٌةل هةً المتحةرر االثلةٌن وظٌفة تكون وقد

 ؼزٌةر جةذري مجمةو  تكةوٌن علةى القةدرة ستفقد الماء نقص من تعانً التً النباتات ان كما(, 1992

 تركٌةب فةً الداخلةة المكونةات احةد وهةو, النتةروجٌن السةٌما الؽذائٌة العناصر امتصاص على وقادرة

 Karron) الكلوروفٌةل جزٌئة بناء فً المهمة المركبات من تعد التً( Porphyrin) البورفٌرٌن حلقة

, لموسةمٌن الحنطةة علةى المائً اإلجهاد تؤثٌرMoaveni (2011 ) درس( ,  Maranvilla ,1994و

 علةى للموسةمٌن 1-ؼةم.  ملؽةم 0.87 و 0.86 الكلةً الكلوروفٌةل محتةوى انخفةاض هةً النتٌجة وكانت

 .تابعالت على للموسمٌن 1-ؼم.  ملؽم 1.08 و 1.11 المقارنة بمعاملة قٌاسا تابعالت

 إلةى أدى IAA بةـ الزراعةة قبةل البةذور معاملة أن إلىHussaini (1999 )و Kadiri من كل أشار

 . Sorghum bicolor البٌضاء الذرة نبات فً الكلوروفٌل محتوى فً زٌادة
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 بالمةةاء الزراعةةة قبةةل الةةرز نبةةات بةةذور معاملةةة انThomas (1995 )و Sheela مةةن كةةل أوضةة 

 حصةل كما.  الكلوروفٌل محتوى فً زٌادة إلى أدى,  األبقار وروث NaH2PO4و KClو Triazoleو

 والحنطةةة الةةرز فةةً الكلوروفٌةةل محتةةوى فةةً ملحوظةةة زٌةةادة علةةىSarkar (1981)و Das مةةن كةةل

 معاملةة ان إلةىCheema (1975 ) أشةار. زراعتهةا قبةل%  0.5 بتركٌةز KNO3   بـ البذور بمعاملة

 فةً 1-ؼةم.  ملؽةم 5.17 إلةى الكلوروفٌةل محتةوى مةن زاد%  0.5بتركٌةز بالساٌكوسةٌل الحنطةة بةذور

 .  الورقة نسٌ 

 Proline بةرولٌن نظةائر بشةكل أو حةرة بصةورة توجةد التةً االمٌنٌة األحماض أحد البرولٌن ٌعد

analogues (Naidue ،1987 وآخةرون)، منهةةا البةروتٌن فةً تضةمٌنه علةةى تةإثر عوامةل وهنالةك 

 فةً الحةر البةرولٌن مضةمون الدراسةات مةن العدٌةد حةددت لقةد النمةو، ومعدل  الكربوهٌدرات مستوى

 لٌدـةـالج تؤثٌر تحت المحتوى هذا دــتزاٌ وبٌنت ةــولوجٌــالفسٌ لإلجهادات الخاضعة النباتٌة اءـاألعض

 ان مةةن العلمةةاء مةةن العدٌةةد توصةةل لقةةد المةةائً، اإلجهةةاد و النمةةو وسةةط ملوحةةة مةةن العالٌةةة والتراكٌةةز

 كمٌةة تتحةول للورقةة المةائً الجهةد هبةوط فعنةد الكلوتةامٌن، حةامض مةن حٌوٌا ٌبنى البرولٌن حامض

 .( Hitz،1982 و Hanson) والظالم الضوء فً برولٌن إلى( C14 glutamine)  من كبٌرة

 زٌةةةادة سةةةبب مةةةائً إجهةةةاد إلةةةى النباتةةةات أوراق تعةةةرٌض انTully (1979 ) و Hanson وجةةةد 

 , والةةرز , الصةةفراء والةةذرة , الحنطةةة محاصةةٌل أوراق فةةً أضةةعاؾ عشةةرة إلةةى البةةرولٌن محتةةوى

 االمٌنٌةةة األحمةةاض وزادت. والتبةةػ الشةةمس زهةةرة أوراق فةةً مةةرة مائةةة مةةن أكثةةر والةةى والفاصةةولٌا

Leucine وIsoleucine و Phenylalanine وMethionine وThreonine وValine 

 محتةةوى عةةودة الشةةد زوال عنةةد ولةةوحظ. اقةةل بمسةةتوٌات ولكةةن Lycineو Histidine و Arginineو

 الةةدور للبةةرولٌن إن وٌعتقةةد(. Juhasz ،1970 و Palfy) الطبٌعةةً المسةةتوى الةةى تةةدرٌجٌا البةةرولٌن

 المةائً االجهةاد أثنةاء ًفف ، (Hermans ،2008 و Verbraggen) للجفاؾ النبات تحمل فً االكبر

 وجةد كمةا. أنسةجتها فةً الحةر البرولٌن تركٌز ارتفا  فً متمثلة للتؤقلم اٌضٌة تفاعالت النباتات تظهر

 ثباتٌةة وفةً  ، األزمةوزي التعةدٌل فةً المسةاعدة منهةا النبات أنسجة فً عدة ا  ادوار  الحامض لهذا إن

 Itai) المةةةائً الشةةةد مةةةن االسةةةتعادة خةةةالل بسةةةرعة جةةةاهز نتةةةروجٌن مخةةةزن ٌكةةةون وانةةةه ، البةةةروتٌن

 أكثةر هً البرولٌن لتجمٌع قابلٌة اكبر تملك التً النباتات إن إلى الدالئل تشٌر كما.  (Paleg،1982و

 البةرولٌن تجمٌةع قابلٌةة تملةك التةً النباتات إن هو الصدد بهذا المالحظ والتعلٌل. الجفاؾ لتحمل قابلٌة

 ان كمةا ، المائً اإلجهاد من متتالٌة لدورات النباتات تعرض خالل من وتعززها القابلٌة تلك من تزٌد

 اإلجهةاد عن الناجمة التؽٌرات تحمل من تزٌد ومتماسكة مشدودة مائٌة قشرة أو ؼالؾ ٌكّون البرولٌن

 بهذا خرآ تفسٌر هنالك بٌنما  المائً اإلجهاد مقاومة فً البرولٌن لدور التفسٌرات احدى وهذه ، المائً

 مقاومتها ثم منو النباتات بخالٌا األزموزي الضؽط تنظٌم فً ٌسهم البرولٌن إن على ٌرتكز المضمار

 (.  1981، الفخري) للجفاؾ

 تةركٌبٌن فً المائً اإلجهاد تؤثٌر دراسة عندHeidari (2008 ) و Mohammadkhani حصل

 مرة 3.13 إلى 1.56 من الحر البرولٌن مستوى زٌادة على 301 و 704 الصفراء الذرة من وراثٌٌن

  التركٌب فً الزٌادة من اكبر 704 الوراثً التركٌب فً والزٌادة المائً لإلجهاد استجابة بوصفها
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 زٌةةةادة فوجةةةد الحنطةةةة نبةةةات علةةةى المةةةائً اإلجهةةةاد تةةةؤثٌرKeyvan (2010 ) درس.  301 الةةةوراثً

 مةن فتةرات  إلةى النباتةات تعرض إن واستنت  المائً اإلجهاد بزٌادة معنوٌة زٌادة النبات فً البرولٌن

 االسةتجابات هذه ومن والكٌموحٌوٌة , الفسٌولوجٌة التؽٌرات بعض حصول على ٌعمل المائً اإلجهاد

 Johari علٌةه حصل ما مع تتفق النتٌجة وهذه الجفاؾ ظروؾ بسبب تكون والتً البرولٌن تراكم هً

 قٌاسا طري وزن 1-ؼم.  ملؽم 20.60 إلى 5.03 من معنوٌة زٌادة البرولٌن بزٌادة( 2010) وآخرون

 وكانت لموسمٌن الحنطة نبات على المائً اإلجهاد تؤثٌر( (Moaveni 2011 درس. المقارنة بمعاملة

 -1لتةر.ملؽةم 68.12و 68.5 كةان والةذي المةائً اإلجهةاد حالةة فةً البةرولٌن مسةتوى زٌادة هً النتٌجة

 . تابعالت على للموسمٌن -1لتر.ملؽم  44.5و 43 نتٌجتها كانت والتً المقارنة بمعاملة قٌاسا

 فةً زٌةادة سةجل% 2بتركٌةز CaCl2 بمحلةول البٌضةاء الةذرة بةذور معاملة انPatil (1987 ) بٌن

 ( . RWC) النسبً الماء محتوى فً وزٌادة البرولٌن محتوى

 زٌةادة سةجل%  2بتركٌز CaCl2 بمحلول الحنطة بذور معاملة انAmaregowda (1994 ) بٌن

 وانخفةاض,  الكلةً والسةكر,  والبوتاسٌوم , الكلوروفٌل محتوى فً وزٌادة الحر البرولٌن محتوى فً

 . األوراق فً السكر

 مختلفة لنباتات التكاثر أعضاء فً وجدت البرولٌن من واضحة كمٌة هناك فان بالذكر الجدٌر ومن

 ولكةن مةائً إجهةاد فٌهةا ٌوجةد ال فسةلجٌة ظةروؾ فةً االمٌنٌة األحماض تجمع احتمالٌة من ٌرفع مما

 (. Dandekar ,1995و Chiang) تطورٌة ألؼراض

 

  مكوناته و الحاصل على المائً اإلجهاد و الزراعة قبل البذور معاملة تأثٌر 4-2

,  هاوعةدد بالسةنبلة الحبوب بوزن رئٌسة بصورة انتحددٌ المفردة الحبة ووزن الحبوب حاصل إن

 علةى وأٌضةا لهةا المتاحةة المٌةاه كمٌةة علةى النباتةات إنتاجٌةة تعتمةد . المسةاحة وحدة فً السنابل وعدد

 المةائً اإلجهةاد ةمةد بةٌن العالقةة إن إذ (water use efficiency) للمةاء النباتةات هةذه استخدام كفاءة

 المةةائً اإلجهةةاد ةمةةد بزٌةةادة الحبةةوب( انتاجٌةةة) ؼلةةة تتنةةاقص حٌةةث خطٌةةة عالقةةة المحصةةول وإنتاجٌةةة

 (.2009, الحنٌ )

 حاصةةل مةةن زاد بالمةةاء البٌضةةاء الةةذرة بةةذور نقةةع إن إلةةى( 1976) وآخةةرون Parvatikar أشةةار 

 الةذرة من اصناؾ ثالثة بذور بنقع Bapat (1976)و Nayeem من كل قام% .  21 بنسبة الحبوب

 فةةً زٌةةادة ووجةةدا , سةةاعة 24 لمةةدة المقطةةر بالمةةاء M-35-1و PD-3-1-11×36Aو R-16 البٌضةةاء

 إلةى( 1970) واخرون Rajashekhar اشار . تابعالت على % 4.46 و 1.0 و 3.05 بنسبة الحاصل

 Woodruff (1969) وجد %.12بمقدار الحاصل زادت الزراعة قبل بالماء الحنطة بذور معاملة ان

 %.20بمقدار الحاصل زادت الزراعة قبل بالماء حنطةال بذور معاملة ان
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 الحنطةةة لنبةةات الحبةةوب وحاصةةل الةةوزن فةةً زٌةةادة هنةةاك ان (1966) وآخةةرون Appleby اثبةةت

 بةـ البةذور معاملةة ان Misra (1984)و Avjitsen بةٌن . %5بتركٌةز بةـالساٌكوسٌل البةذور بمعاملةة

CaCl2 الحبةة امةتالء ةمةد مةن ٌطٌةل% 0.25بتركٌةز (Grain filling period )حاصةل فةً وزٌةادة 

 .الحبوب

 قبةل بةذورها بنقةع الحنطةة حبةوب حاصةل فً واضحة زٌادةDwivedi (1980 )و Misra وسجل

 هنةاك ان Misra (1987)و Avjitsen من كل الحظ.  ةقارنالم بمعاملة قٌاسا   المقطر بالماء الزراعة

%.  0.25 بتركٌةز CaCl2و% 1بتركٌةز KCl بمحلةول البذور بمعاملة الحنطة حبوب حاصل فً زٌادة

 Patil بةٌن. بالمةاء بةذورها بنقةع للحنطةة حبةوب حاصل فً زٌادةBasu (1987 )و Mandal  الحظ

 بمعاملةة% 10 بنسةبة الحاصةل فةً وزٌةادة للجفةاؾ البٌضةاء الذرة تحمل فً زٌادة هناك ان( 1987)

 بةذور نقةع ان الةى( 1982) وآخةرون De اشةار. سةاعات الربةع%  2بتركٌةز  CaCl2بمحلول بذورها

 . الحبوب حاصل من زاد%  0.5بتركٌز بالساٌكوسٌل الحنطة
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  العمل وطرائق المواد    3-

 .والمواد االجهزة 3 – 1

 :المستخدمة االجهزة 1-1-3

 : ادناه الجدول فً بٌنةالم االجهزة استخدمت

 

 ت

 

 الجهاز اسم

 

 االنكلٌزي االسم

 المصنعة الشركة

 (المنشأ)

 Sensitive electric . الحساس الكهربائً المٌزان 1
balance 

Switzerland 

Metller 

 Chlorophyll meter Japan . الكلوروفٌل مقٌاس 2

konika minolta 

 oven Electric German . الكهربائً الفرن 3

Memmert 

 HPLC . البرولٌن مقٌاس 4

High performance 
liquid chromatography 

Japan 

Shimadzu-Lc-6A 

 

 الكٌمٌائٌة المواد  3 -2-1

 : تًاآل بالجدول المبٌنة الكٌمٌائٌة المواد استخدمت

 الكٌمٌائٌة الصٌغة االنكلٌزي االسم المادة اسم ت

 Distilled water H2O .المقطر الماء 1

 Hydrogen peroxide H2O2 . الهٌدروجٌن بٌروكسٌد 2

 Indol acetic acid C10H8NO2 . الخلٌك حامض اندول 3
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 :الزراعة قبل البذور نقع معامالت 2-3

 :وهً الزراعة قبل البذور لنقع معامالت ثالث استخدمت

 (.H2O) المقطر الماء فً النقع 1-2-3

 جففةةت وبعةةدها سةةاعة 24 لمةةدة, بةةذور: مةةاء( 1:1) بنسةةبة المقطةةر المةةاء فةةً البةةذور نقةةع تةةم 

 (.2004,  بوراس) للزراعة واستخدمت اٌام ثالثة لمدة الظل فً البذور

 (.H2O2) الهٌدروجٌن بٌروكسٌد محلول فً النقع2-2-3 

 سةةةةاعة 24 لمةةةةدة بةةةةذور:  محلةةةةول 1:1 بنسةةةةبة% 30 بتركٌةةةةز H2O2 فةةةةً البةةةةذور نقةةةةع تةةةةم

 Liheng He) للزراعةةةةة واسةةةةتخدمت اٌةةةةام ثالثةةةةة لمةةةةدة الظةةةةل فةةةةً البةةةةذور جففةةةةت وبعةةةةدها

,2009 .) 

 (.IAA) الخلٌك حامض اندول فً النقع 3-2-3

 سةةةاعة 24 لمةةةدة , بةةةذور:  محلةةةول 1:1 بنسةةةبة ppm 200 بتركٌةةةز IAA فةةةً البةةةذور نقةةةع تةةةم

 Dolatabadian) للزراعةةةةة واسةةةةتخدمت اٌةةةةام ثالثةةةةة لمةةةةدة الظةةةةل فةةةةً البةةةةذور جففةةةةت وبعةةةةدها

 (.2008,  واخرون

 .وصفاتها التربة 3-3

 علةةى الحصةةول وتةةم المشةةبعة العجٌنةةة بطرٌقةةة حللةةتو رملٌةةة طٌنٌةةة تربةةة فةةً الزراعةةة تمةةت

 (.(1 الملحق فً المبٌنة النتائ 

 .المحصول نمو مراحل خالل المناخٌة البٌانات 4-3

 والرصةةةد العراقٌةةةة الجوٌةةةة لألنةةةواء العامةةةة ةالهٌةةةؤ مةةةن المناخٌةةةة البٌانةةةات علةةةى الحصةةةول تةةةم

 الرطوبةةةة -األمطةةةار كمٌةةةة - والصةةةؽرى العظمةةةى الحةةةرارة درجةةةة وتسةةةجٌل بمراقبةةةة الزلزالةةةً

 آذار , شةةةباط , الثةةةانً كةةةانون و 2012 لسةةةنة األول كةةةانون و الثةةةانً تشةةةرٌن لألشةةةهر النسةةةبٌة

 (.2) الملحق فً مبٌن كما دٌالى لمحافظة 2013 لسنة نٌسان و

 الدراسة تنفٌذ  3 -5

 حقلٌةةةةة والثانٌةةةةة,  بتةةةةري اطبةةةةاق فةةةةً مختبرٌةةةةة االولةةةةى تجةةةةربتٌن الدراسةةةةة هةةةةذه تضةةةةمنت

 بةةةذور نقةةةع معاملةةةة ثٌرؤتةةة لدراسةةةة 2011-2012 الشةةةتوي الموسةةةم خةةةالل,  االصةةةص باسةةةتخدام

 .للجفاؾ تحملهما لزٌادة الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن
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 وتم وانتصار 3ؼرٌب ابو هما ( (.Triticum aestivum L الحنطة بذور من صنفان استخدم

 .  الزراعة وزارة/  البذور وتصدٌق لفحص العامة ةؤالهٌ من بذورهما على الحصول

 .المختبرٌة التجربة 1-5-3

 للتصةةةةمٌم وفقةةةةا الحٌةةةةاة علةةةةوم قسةةةةم/  العلٌةةةةا الدراسةةةةات مختبةةةةر فةةةةً التجربةةةةة هةةةةذه تنفةةةةذ

 البةةةةذور مةةةةن عٌنةةةةة اخةةةةذت,  معاملةةةةة لكةةةةل مكةةةةررات ثالثةةةةة بواقةةةةع( CRD) الكامةةةةل العشةةةةوائً

 البةةةةةذور لفحةةةةةص العامةةةةةة ةالهٌةةةةةؤ مةةةةةن علٌهةةةةةا والمتحصةةةةةل السةةةةةابق مالموسةةةةة فةةةةةً المحصةةةةةودة

 بةةةةذرة 180 عشةةةةوائٌا منهةةةةا اخةةةةذ,  نظافتهةةةةا مةةةةن التؤكةةةةد وبعةةةةد,  الزراعةةةةة وزارة/  وتصةةةةدٌقها

 لإلنبةةات واختبةةرت(. 3 – 2)فةةً سةةابقا ذكةةر كمةةا معاملتهةةا وتمةةت( صةةنؾ كةةل مةةن بةةذرة 90)

 البةةةذور لفاحصةةةً الةةةدولً االتحةةةاد فةةةً علٌهةةةا المنصةةةوص الطرائةةةق حسةةةب ترشةةةٌ  ورق علةةةى

(ISTA) ,المختبةةةر فةةةً موضةةةوعة,  ومعقمةةةة نظٌفةةةة( سةةةم 14قطةةةر) بتةةةري اطبةةةاق فةةةً وضةةةعت 

 10 وضةةةع تةةةم% , 5  ±% 50ورطوبتةةةه هم 18 – 15 المحةةةٌط الجةةةو حةةةرارة درجةةةة حٌةةةث

 عشةةةرة بعةةةدو . طبةةةق لكةةةل مةةةل 5 بحجةةةم للسةةةقً المقطةةةر المةةةاء واسةةةتخدم,  طبةةةق كةةةل فةةةً بةةةذور

 : تٌةاآل الصفات حساب تم اٌام

 )%(. نباتاال نسبة1-1-5-3 

 : اآلتٌة المعادلة حسب( Woolhouse ,1969 و Lee) الى استنادا , اإلنبات نسبة حساب تم

 100×  للبذور الكلً العدد/  النابتة البذور عدد)%( =  لإلنبات المئوٌة النسبة

ا  ٌوم . بذرة) اإلنبات سرعة2-1-5-3 
1

.) 

 :وكاالتً( Vanghan,1973و ( Camargo الى استنادا اإلنبات سرعة حساب تم

 . الزراعة بداٌة منذ االٌام عدد/  النابتة البذور عدد( = 1-ا  ٌوم.  بذرة) االنبات سرعة

  (.سم) والروٌشة الجذٌر طول3-1-5-3 

 بداٌةةةة مةةةن العاشةةةر الٌةةةوم فةةةً مةةةدر  شةةةرٌط باسةةةتخدام والروٌشةةةة الجةةةذٌر طةةةول قٌةةةاس تةةةم

 .التجربة

 (.غم) والروٌشة للجذٌر الرطب الوزن 4-1-5-3

 العاشةةةر الٌةةةوم فةةةً حسةةةاسال مٌةةةزانال باسةةةتخدام والروٌشةةةة للجةةةذٌر الرطةةةب الةةةوزن تسةةةجٌل تةةةم

 . التجربة بداٌة من
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 (.غم) والروٌشة للجذٌر الجاف الوزن 5-1-5-3

 72 ولمةةةدة هم 65 حةةةرارة درجةةةة علةةةى الكهربةةةائً الفةةةرن فةةةً والروٌشةةةة جةةةذٌرال تجفٌةةةؾ تةةةم

 . حساسال مٌزانالب قٌاسها بعد اوزانها سجلت ثم,  ساعة

 .االصص تجربة 2-5-3

 2011/12/16 بتةةةةارٌ  دٌةةةةالى زراعةةةةة لمدٌرٌةةةةة التةةةةابع المشةةةةتل فةةةةً التجربةةةةة هةةةةذه نفةةةةذت

 شةةةمل,  مكةةةررات ثالثةةةة وبواقةةةع( RCBD) الكاملةةةة العشةةةوائٌة القطاعةةةات تصةةةمٌم وفةةةق وطبقةةةت

 ,وانتصةةار ؼرٌةةب ابةةو همةةا الحنطةةة مةةن صةةنفٌن عةةن عبةةارة وهةةً عاملٌةةة معاملةةة 18 المكةةرر

 ُمةةدد وثةةالث IAA بةةـ والنقةةع H2O2 بةةـ النقةةع و بالمةةاء النقةةع هةةً البةةذور لنقةةع معةةامالت وثةةالث

 . اصةةةٌص لكةةةل لتةةةرٌن بمقةةةدار الحنفٌةةةة مةةةاء باسةةةتخدام ا  ٌومةةة 15 و 10 و 5 كةةةل الةةةري هةةةً ري

  كؽةةةم 10 سةةةعة بالسةةةتٌكٌة اصةةةص اسةةةتخدمت . البةةةذور انبةةةات بعةةةد الةةةري معةةةامالت فةةةرض وتةةةم

 تةةم .بةةذور 10 اصةةٌص كةةل فةةً وزرعةةت  تجرٌبٌةةة اتكوحةةد سةةم  30وعمةةق  سةةم 14 وقطةةر

 بؽطةةةةاء النباتةةةةات تؽطٌةةةةة وتةةةةم اصةةةةٌص لكةةةةل ؼةةةةم 250 بمقةةةةدار الحٌةةةةوانً السةةةةماد اسةةةةتخدام

 الصةةةةةفات ودرسةةةةةت. 2012/4/25 بتةةةةةارٌ  الحصةةةةةاد تةةةةةم.  الشةةةةةفاؾ النةةةةةاٌلون مةةةةةن مصةةةةةنو 

 : تٌةاآل

 . النمو صفات 1-2-5-3

 : وهً التزهٌر اكتمال مرحلة عند النمو قٌاسات اخذت

 ( .سم) النبات ارتفاع 1-1-2-5-3 

 السةةةنبلة وقمةةةة التربةةةة لسةةةط  المالمسةةةة التاجٌةةةة المنطقةةةة بةةةٌن المحصةةةورة المسةةةافة قٌسةةةت

 معاملةةةةة لكةةةةل الطةةةةول متوسةةةةط اسةةةةتخر  وقةةةةد( Stoskopf ,1971 و Singh) السةةةةفا دون مةةةةن

 .النباتات عدد على االطوال مجمو  بقسمة

سم) الورقٌة المساحة 2-1-2-5-3
2

. ) 

(  Thomas , 1975) إلةةةةةى اسةةةةةتنادا نفسةةةةةها ةمةةةةةدال عنةةةةةد الورقٌةةةةةة المسةةةةةاحة حسةةةةةاب تةةةةةم

   :  المعادلة وحسب

 0.95( × سم) المنتصؾ عند عرضها( × سم) الورقة طول( = 2سم) الورقٌة المساحة

اصٌص . االشطاء عدد 3-1-2-5-3
1

 . 

 .اصٌص لكل االشطاء عدد حساب تم
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 )%( . الخصبة االشطاء نسبة 4-1-2-5-3

 : االتٌة المعادلة من حسبت

 100× الكلً االشطاء عدد/  الخصبة االشطاء عدد)%( =  الخصبة االشطاء نسبة

 (.غم) والجذري الخضري للمجموعٌن الجاف الوزن 5-1-2-5-3

 كةةةل ووضةةةع مباشةةةرة   الحصةةةاد بعةةةد الجةةةذري المجمةةةو  عةةةن الخضةةةري المجمةةةو  فصةةةل تةةةم

 درجةةة علةةى الكهربةةائً الفةةرن فةةً وادخلةةت الؽةةرض لهةةذا معةةدة مثقبةةة ورقٌةةة اكٌةةاس فةةً منهمةةا

,  ودإدا) حسةةةاس بمٌةةةزان قٌاسةةةها بعةةةد اوزانهةةةا سةةةجلت ثةةةم,  سةةةاعة 48 ولمةةةدة هم 75 حةةةرارة

1999. ) 

 )%( . االوراق فً الكلوروفٌل نسبة 6-1-2-5-3

 قٌةةةةاس جهةةةةاز باسةةةةتخدام التزهٌةةةةر اكتمةةةةال بعةةةةد لةةةةألوراق الكلوروفٌةةةةل محتةةةةوى تقةةةةدٌر تةةةةم

 واسةةةةتخر  أصةةةةٌص كةةةةل مةةةةن عشةةةةوائٌا اختٌةةةةرت  أوراق 10 قةةةةراءات اخةةةةذت إذ الكلوروفٌةةةةل

 .لها المتوسط

مغرا.  ماٌكروغرام) البرولٌن محتوى 7-1-2-5-3
1

.) 

 خةةةةرونآو Carvasquer طرٌقةةةةة الةةةةى اسةةةةتنادا االوراق فةةةةً البةةةةرولٌن محتةةةةوى تقةةةةدٌر تةةةةم

 فةةةً واذٌبةةةت جٌةةةدة بصةةةورة سةةةحقت ثةةةم الجافةةةة المةةةادة مةةةن معلةةةوم وزن خةةةذؤب وذلةةةك(. 1990)

 وبعةةةد اللةةةون ازرق محلةةةول فتكةةةون N 0.01 تركٌةةةز( K3PO4) البوتاسةةةٌوم فوسةةةفات محلةةةول

,  االلٌةةةاؾ مةةةن للةةةتخلص( Whatman NO.2) قٌةةةاس ترشةةةٌ  بةةةورق المحلةةةول هةةةذا ترشةةةٌ 

 البةةرولٌن لتقةةدٌر الراشةة  واسةةتخدم G 1500 عنةةد المركةةزي الطةةرد بجهةةاز الراشةة  فصةةل تةةم

 .HPLCبجهاز

 : ومكوناته الحاصل صفات 2-2-5-3

اصٌص . السنابل عدد 1-2-2-5-3
1

. 

 . اصٌص كل فً السنابل عدد حساب تم

 . بالسنبلة الحبوب عدد 2-2-2-5-3

 وصةةةةول بعةةةةد عشةةةةوائٌا اختٌةةةةرت اصةةةةٌص لكةةةةل  سةةةةنابل 5 فةةةةً الحبةةةةوب عةةةةدد حسةةةةاب تةةةةم

 .  التام النض  مرحلة إلى الحبوب
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 . (غم) حبة 100 وزن 3-2-2-5-3

 . الحساس المٌزان طةابوس اصٌص كل حبوب حاصل من حبة 100 وزن تم

اصٌص . غم( )الباٌولوجً) الحٌوي الحاصل4-2-2-5-3  
1

. ) 

.  (Hamblin  ,1976 و Donald) تجرٌبٌة وحدة لكل( ق +  حبوب) الكلٌة الجافة المادة وزن

 . مباشرة   الحصاد بعد القٌاس تم

اصٌص . غم) الحبوب حاصل 5-2-2-5-3
1

.) 

 ( . A.O.A.C  ,1975% ) 12 رطوبة عند المحصودة للعٌنة الحبوب وزن هو

 

 .االحصائً التحلٌل 6-3

 لتجربةةةة التبةةةاٌن تحلٌةةةل لطرٌقةةةة طبقةةةا االطبةةةاق تجربةةةة مةةةن علٌهةةةا المتحصةةةل البٌانةةةات حللةةةت

 احصةةائٌا بٌاناتهةةا تحلٌةةل جةةرى فقةةد االصةةص تجربةةة امةةا,  كامةةل عشةةوائً تصةةمٌم فةةً عاملٌةةة

 الكاملةةةةة العشةةةةوائٌة القطاعةةةةات تصةةةةمٌم فةةةةً عاملٌةةةةة لتجربةةةةة التبةةةةاٌن تحلٌةةةةل لطرٌقةةةةة طبقةةةةا

 عشةةةر الرابةةةع االصةةةدار( SPSS) الجةةةاهز االحصةةةائً البرنةةةام  باسةةةتخدام . (1984, الةةةراوي)

 وعنةةةةد المعةةةةدل L.S.D اختبةةةةار وفةةةةق علةةةةى المتوسةةةةطات بةةةةٌن المعنوٌةةةةة الفةةةةروق وقورنةةةةت, 

  0.05 احتمال مستوى
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 والمناقشة النتائج  4

 . المختبرٌة التجربة  4 – 1

 )%(. االنبات نسبة  4 -1 - 1

 نمةو واسةتئناؾ بةادرة إعطةـاء علةى البةذرة مقةدرة هةو( (Seed germination البةذرة بإنبةات ٌقصةد

 وكٌمـــةةـٌائٌة طبٌعٌةةة احةةداثا   اإلنبةةات عملٌةةة وتشةةمل,  مإقتةةا هسةةكون أو النمةةو عةةن توقفةةه بعةةد الجنةةـٌن

 .حٌوٌة فســــــٌولوجٌة

 نسةبة فةً البةذور نقةع معةامالت بةٌن معنوٌةة فةروق وجةود( 1) الجةدول فةً المبٌنةة النتةائ  اوضحت 

 وٌعةزى. IAA بةـ النقةع عنةد متوسةط واقةل  بالماء البذور نقع عند 100% متوسط اعلى وبلػ, االنبات

 فةً البةذرة عجةزت مةا فةإذا البةذور النبةات  الرئٌسةة المتطلبةات احةد ٌعةد المةاء ان إلى ذلك فً السبب

(, 1990, خةرونوآ Creelman) انباتها فً سلبا   ٌإثر ذلك فان للماء المناسبة الكـمٌة على الحـصول

 Datta ; 2010, واخةةةةرون Jajarmi ,2009 ; Khayatnizhad) مةةةةع النتٌــــةةةةـجة هةةةةذه واتفقةةةةت

 االنبةات نسةبة فةً االنخفةاض امةا.  الصةفراء والةذرة الحنطةة بةذور انبات نسب فً( 2011, واخرون

 هافروتة ٌإدي إذ البذور انبات تعٌق مادة عّده بسبب فٌعزى الهٌدروجٌن ببٌروكسٌد البذور نقع بمعاملة

 (.2009 , الوهٌبً) الخلوٌة المواد اكــسدة فً ضرر الى

 االنبةات نسةبة لمتوســـط بالنسبة انتصار الصـنؾ على ؼرٌب ابً للصنؾ المعنوي التفوق ٌتض  ماك

% , 64 انتصةار للصــــةـنؾ كةان بٌنمةا% , 96 ؼرٌةب ابةً للصةنؾ االنبةات نسةبة متوسط كان اذ, 

 اصةـناؾ اخةتالؾ إلةى اشةاروا اذ( 1980) خةرونآو Austin علٌةه حصةل مةا مع النتٌجة هذه وتتـفق

 .انباتها نسبة فً معنوٌا الحنطة

 نتٌجةةة ومةةن,  البةةذور نقةةع ومعامـةةـالت االصةةناؾ بةةٌن معنةةوي تةةداخل( 1) الجةةدول مةةن اٌضةةا ولةوحظ

 للحصول تولٌفة افضل ان بٌن الصفة هذه على على وتؤثٌرها المختــبرٌة التجربة عاملً بٌن التداخـل

 %. 100 والبالؽة الماء فً وانتصار ؼرٌب ابً الصنفٌن بذور نقع هو انبات بةنس اعلــى على
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 متوسط فً الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع معاملة تأثٌر(   1) جدول

 . )%( االنبات نسبة

 

 االصناف

                            الزراعة قبل المعاملة

 االصناف متوسط
H2O H2O2 IAA 

 96 92 96 100 غرٌب ابو

 64 *00 94 100 انتصار

L.S.D  0.987 3.672 

        متوسط     
 النقع معامالت

100 95 46  

L . S .D 
0.05 

0.573 

 

 للصنؾ%  00 مرة كل فً االنبات نسبة وكانت مرات ثالث المختبرٌة التجربة اعادة تم *

 . IAA بــ بذوره المعاملة انتصار

 

ٌوم . بذرة) االنبات سرعة 4 - 1 - 2
1

 ) 

 فةً البةذور نقةع معةامالت بةٌن معنوٌةة ا  فروقة هنةاك ان الةى (2) الجةدول فةً الةواردة النتةائ  تشٌر

.  بةذرة 1.04 مقابةل 1-ا  ٌومة.  بةذرة 1.21 وبلؽةت بالمـــةـاء النقةع معامــةـلة تفوقةت فقةد االنبات سرعة

 ثرأ له الماء كون الى ٌعود السبب و . IAA لمعاملة 0.47 و الهٌدروجٌن بٌروكـــــسٌد لمعاملة 1-ٌوما  

 .  االنزٌمات نشاط على تؤثـــٌره خالل من البذور نباتإ سرعة على كبٌر

 اذ االنبــةـات سةرعة متوسـةـط فةً ؼرٌـــةـب ًابة للصةنؾ المعنوي التفوق الجـدول من ٌالحظ كما

 مةع تتفةق النتٌةـجة وهةذه. 1-ٌةوم.  بةذرة  0.76 انتصةار للصةنؾ كةان حٌن فً,  ٌوم/  بذرة 1.05 بلػ

Austin انباتها سرعة فً معنوٌا الحنطة اصناؾ اختالؾ إلى اشاروا الذٌن( 1980) واخرون. 

 نتٌجةةة ومةةن,  البةةذور نقةةع ومعةةامالت االصةةناؾ بةةٌن معنوٌةةا تةةداخال هنةةاك ان( 2) الجةةدول وبةةٌن

 للحصةول تولٌفةة افضـةـل ان وجةد الصــةـفة هةذه فةً وتؤثٌرها المختبرٌة التجربة عاملً بٌن التداخــل

 .  الماء فً وانتصار ؼرٌب ابً الصنفٌن بذور نقع هً البذور تالنبا سرعة اعـــــلى على
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 متوسط فً الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع معاملة تأثٌر(   2) جدول

 . (1ٌوم.بذرة) االنبات سرعة

 

 االصناف

  الزراعة قبل المعاملة

 H2O H2O2 IAA المتوسط

 1.05 0.95 1.01 1.21 غرٌب ابو

 0.76 00 1.07 1.21 انتصار

L . S .D  0.05 0.987 0.152 

  معامالت متوسط
 النقع

1.21 1.04 0.47  

L . S .D  

0.05 

0.421 

 

 (.سم) الروٌشة و الجذٌر طول  4 – 1 - 3

 كونةه مةن أكثةر الخالٌةا السةتطالة نتٌجةة ٌظهةر والةذي  االنبةات مظاهر  أولى الجذٌر ظهور دّ ٌع

 من أٌام أو عدة ساعات خالل الساكنة ؼٌر البذور من الجذٌر ٌظهر ما وعادة.  الخلوي لالنقسام نتٌجة

 بٌنمةا. المةاء امتصةاص بمرحلةة تعةرؾ والتةً االنبةات مةن األولةى المرحلةة تنتهى وبظهوره الزراعة

,  خةةرونآوCreelman ) الفلقٌةةة األوراق فةةوق الجنةةٌن لمحةةور العلوٌةةة الناحٌةةة مةةن الروٌشةةة تظهةةر

1990.) 

 متوسةط فةً النقةع معامالت بٌن معنوٌة فروق وجود الى (3) الجدول فً الموضحة النتائ  تشٌر

  8.5و  3.67بالماء البذور نقع معاملة عند والروٌشة الجذٌر لطول متوسط اعلى وبلػ الصفتٌن هاتٌن

  1.16وبلةػ IAA بةـ البذور نقع  عند متوسط اقل كان بٌنما.  تابعالت على الروٌشة و الجذٌر لطول سم

 و Jajarmi ,2009) علٌةةه حصةةل مةةا مةةع النتٌجةةة هةةذه اتفقةةت.  تةةابعالت علةةى للصةةفتٌن سةةم 1.6 و

Khayatnizhad ,2010. ) بةـ النقةع عنةد الصفتٌن متوسط انخفاض سبب اما H2O2 ان الةى فٌعةزى 

 الحةةةامض او البروتٌنةةةات او  الةةةدهون سةةةواء الخلوٌةةةة المةةةواد اكسةةةدة فةةةً ضةةةرر الةةةى ادى هافروتةةة

 .  (  2009, الوهٌبً)  DNAالنووي

 المتوسط كان اذ,  روٌشةوال الجذٌر لطول بالنسبة انتصار الصنؾ على ؼرٌب ابو لصنؾا تفوق

  3.9 و 2.33 انتصةار الصةنؾ كةان بٌنمةا,  تةابعالت علةى للصفتٌن سم 6.4 و 3.0 ؼرٌب ابً للصنؾ

 (. 1999,  ودإدا) بٌنهما فٌما وراثٌا الصنفٌن تباٌن اساس على ذلك وٌفسر.  تابعالت على للصفتٌن سم
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 نقةع ومعةامالت االصةناؾ بةٌن معنةوي تةداخل وجةود إلةى نفسةه الجةدول فةً المبٌنةة النتائ  تشٌر

 ان بةةٌن الصةةفتٌن هةةاتٌن علةةى وتؤثٌرهةةا المختبرٌةةة التجربةةة عةةاملً بةةٌن التةةداخل نتٌجةةة ومةةن,  البةةذور

 بٌنمةا.  ءالما فً وانتصار ؼرٌب ابً الصنفٌن بذور نقع هو جذٌر ولاط على للحصول تولٌفة افضل

 . روٌشة اطول على للحصول االفضل التولٌفة هً الماء فً ؼرٌب ابً الصنؾ بذور نقع كان

 متوسط فً الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع معاملة تأثٌر(   3) جدول

 . (سم) والروٌشة الجذٌر طول

 المتوسط الزراعة قبل المعاملة االصناف

H2O H2O2 IAA 
 3.00 2.33 3.00 3.67 الجذٌر غرٌب ابو

 6.4 3.3 7.3 8.6 الروٌشة
 2.33 0.00 3.33 3.67 الجذٌر انتصار

 3.9 0.0 3.6 8.3 الروٌشة
  1.16 1.17 3.67 الجذٌر المتوسط

 1.6 5.5 8.5 الروٌشة

 
L . S . D 

0.05 

  لألصناف الجذٌر

0.395 
 النقع لمعامالت

0.483 
 النقع معامالت×االصناف

0.684 

  لألصناف الروٌشة

0.443 
 النقع لمعامالت

0.541 
 النقع معامالت×االصناف

0.765 

 

 (.غم) والروٌشة للجذٌر الرطب الوزن 4 - 1 - 4

 القٌةام فةً النبةات كفةاءة معرفةة خاللهةا مةن ٌمكةن التةً النمةو صةفات اهةم مةن الرطب الوزن دّ ٌع

 بعملٌات ثرهتؤ بسبب مهمة فسٌولوجٌة داللة   اذ ا  مورفولوجٌ ا  قٌاس دّ ٌع كما.  المختلفة االٌضٌة بفعالٌاته

 (.2009,  الحنٌ ) النبات كتلة وزٌادة التضاعؾ على النباتٌة االنسجة خالٌا كفاءة مثل مختلفة

 كلتةةا فةةً النقةةع لمعةةامالت معنوٌةةة   ا  فروقةة هنةةاك ان وجةةد( 4) الجةةدول فةةً النتةةائ  مالحظةةة مةةن

 و  0.81بلةػ رطةب وزن بمتوسةط المعةامالت بةاقً على بالماء البذور نقع معاملة تفوقت إذ, الصفتٌن

 التفةاعالت سةٌر علةى المةإثرة العوامةل اهةم مةن المةاء كون,  تابعالت على والروٌشة للجذٌر ؼم 0.61

 و 0.11 بلةػ متوسةط اقةل IAA بةـ البةذور نقةع لمعاملةة كةان حةٌن فةً(, 2012,  الصةمٌدعً) الخلوٌة

 مةن وخارجٌةا داخلٌةا للنمةو مةنظم كل تؤثٌر إلى ذلك سبب ٌرجع وقد,  تابعالت على للصفتٌن ؼم 0.03

 الهٌةدروجٌن ببٌروكسٌد البذور نقع معاملة اما(. Kohil ، 1981) النبات فً الهرمونً التوازن خالل

 مةادة بوصةفه% 25 بمقدار الماء معاملة من اقل أي التتابع على للصفتٌن ؼم 0.26و 0.33 كانت فقد

 المواد نٌعــتص فً خلل حدوث إلى ادت تالًــوبال وعواملها دةــاالكس عملٌة على اثرت قوٌة مإكسدة

 الخلةوي واالنقسةام , الخلةوي الجةدار وسةمك , الخالٌةا حجةم اختةزال الةى ٌةإدي ممةا للنمةو الضرورٌة

(Ginzo,1977 .) 
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 بلةػ اذ,  والروٌشةة للجةذٌر الرطب للوزن بالنسبة انتصار الصنؾ على ؼرٌب ابو الصنؾ تفوق

 و 0.37  للروٌشةة الرطةب والةوزن,  تةابعالت علةى للصنفٌن ؼم 0.31 و 0.52 للجذٌر الرطب الوزن

 بعضةهما عةن وراثٌةا الصةنفٌن اخةتالؾ إلةى ذلةك فةً السةبب وٌعةود,  تابعالت على للصنفٌن ؼم 0.22

 التولٌفةة ان البذور نقع ومعامالت االصناؾ بٌن التداخل نتائ  بٌنت . الرطب الوزن صفة فً البعض

 . بالماء ؼرٌب ابً الصنؾ بذور بنقع هً والروٌشة للجذٌر رطب وزن اعلى على للحصول االفضل

 متوسط فً الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع معاملة تأثٌر( 4) جدول

 . (غم) والروٌشة للجذٌر الرطب الوزن

 المتوسط الزراعة قبل المعاملة االصناف

H2O H2O2 IAA 
 0.52 0.23 0.32 1.03 للجذٌر غرٌب ابو

 0.37 0.06 0.25 0.82 للروٌشة
 0.31 0.00 0.34 0.59 للجذٌر انتصار

 0.22 0.0 0.26 0.41 للروٌشة
  0.11 0.33 0.81 للجذٌر المتوسط

 0.03 0.26 0.61 للروٌشة

 
L . S . D 

0.05 

  لألصناف للجذٌر

0.035 
 النقع لمعامالت

0.042 
 النقع معامالت×االصناف

0.060 

  لألصناف  للروٌشة

0.067 
 النقع لمعامالت

0.083 
 النقع معامالت×االصناف

0.115 

 

 (. غم) والروٌشة لجذٌرل الجاف الوزن 4 – 1 – 5

 مرحلة خالل المائً االجهاد وان,  مكوناته ثرتؤ طرٌق عن الماء بنقص ثرٌتؤ الجاؾ الوزن ان

 الجـةـافة المةـادة خـفةـض ثةـم ومةـن , والجةـذور,  واالوراق , السةـاق نـمةـو من ٌقـلـل الخضـري النمو

 ( . Shaw ,1960و Denmead)  المـتراكـمـة

 متوسةط فةً  البةذور نقةع معامالت بٌن معنوي فرق وجود( 5) الجدول فً الواردة النتائ  تبٌن

 و  0.235وبلةةػ بالمةةاء النقةةع عنةةد متوسةةط اعلةةى بلةةػ اذ.  والروٌشةةة الجةةذٌر مةةن لكةةل الجةةاؾ الةةوزن

 , الصةفتٌن لكةال ؼةم 0.006 وبلةػ IAA بةـ النقع عند متوسط واقل,  التوالً على للصفتٌن ؼم 0.126

 والفسةةٌولوجٌة , الحٌوٌةةة بالعملٌةةات الةةتحكم فةةً نمةةو مةةنظم كةةل دور إلةةى ذلةةك فةةً السةةبب ٌرجةةع وقةةد

,  اإلضةافة وطرٌقةة,  المسةتخدم المةنظم تركٌز منها عدٌدة عوامل على ٌعتمد المنظم ودور , المختلفة

 تولد سببه ٌكون فقد H2O2 بـ البذور نقع لمعاملة السلبً ثٌرؤالت اما.  (1977 ، محمد) المحدد والوقت

 مثةل الحٌةة الخالٌةا فةً الحٌوٌةة الجزٌئةات وتحطةٌم االذى الحةاق علةى القةدرة لهةا التةً الحةرة الجذور

 . ( Asada  ,1999) النووٌة واالحماض,  والكربوهٌدرات,  والدهون , البروتٌنات
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 الجةةاؾ الةةوزن لمتوسةةط بالنسةةبة انتصةةار الصةةنؾ علةةى معنوٌةةا   تفوقةةا   ابوؼرٌةةب اظهرالصةةنؾ

,  التةوالً علةى للصنفٌن ؼم 0.038 و 0.147 للجذٌر الجاؾ الوزن متوسط بلػ ذإ, والروٌشة للجذٌر

 معظم مع النتٌجة هذه وتتفق. التوالً على للصنفٌن ؼم 0.053 و 0.083 للروٌشة الجاؾ الوزن وبلػ

,  ودإدا) الجافةةة المةةادة تةةراكم علةةى قابلٌتهةةا فةةً الحنطةةة اصةةناؾ اخةةتالؾ إلةةى اشةةارت التةةً االبحةةاث

 جةاؾ وزن اعلةى علةى للحصةول تولٌفةة افضةل ان( (5 الجدول فً المبٌنة النتائ  اشارتو ( .1999

 . الزراعة قبل بالماء ؼرٌب ابً الصنؾ بذور بنقع هً والروٌشة الجذٌر من لكل

 متوسط فً الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع معاملة تأثٌر( 5) جدول

 . (غم) والروٌشة للجذٌر الجاف الوزن

 المتوسط الزراعة قبل المعاملة االصناف

H2O H2O2 IAA 
 0.147 0.013 0.050 0.380 للجذٌر غرٌب ابو

 0.083 0.013 0.060 0.170 للروٌشة
 0.038 0.00 0.020 0.090 للجذٌر انتصار

 0.053 0.000 0.026 0.080 للروٌشة
  0.006 0.038 0.235 للجذٌر المتوسط

 0.006 0.045 0.126 للروٌشة

 
L . S . D 

0.05 

  لألصناف للجذٌر

0.025 
 النقع لمعامالت

0.030 
 النقع معامالت×االصناف

0.045 

  لألصناف  للروٌشة

0.010 
 النقع لمعامالت

0.012 
 النقع معامالت×االصناف

0.017 

 

 . االصص تجربة 4 – 2

 ( .سم) النبات ارتفاع 4 - 2 -1

 ووزن حاصةةةةل مةةةةع موجبةةةةة بعالقةةةةة تةةةةرتبط مهمةةةةة مظهرٌةةةةة صةةةةفة النبةةةةات ارتفةةةةا  ان

 عنةةةةدو.  المالئمةةةةة الظةةةةروؾ فراتةةةةو عنةةةةد( 1980, خةةةةرونآو Austin) الحنطةةةةة فةةةةً الحبةةةةوب

 صةةافً مةةن الناتجةةة الجافةةة المةةادة مةةن الفةةائض فةةان , ومتوازنةةة جٌةةدة بصةةورة المؽةةذٌات فراتةةو

 ابرزهةةةا مةةةن النبةةةات مةةةن امةةةاكن عةةةدة فةةةً ٌخةةةزن سةةةوؾ التزهٌةةةر قبةةةل الضةةةوئً بنةةةاءال عملٌةةةة

 الحبةةةةوب مةةةةلء عملٌةةةةة بةةةةدء عنةةةةد ٌسةةةةتخدم ا  خزٌنةةةة بوصةةةةفه سةةةةٌكون وبالتةةةةالً , النبةةةةات سةةةةٌقان

 ظةةروؾ فراتةةو عنةةد امةةا , الحبةةوب حاصةةل زٌةةادة كةةذلك وزنهةةا زٌةةادة علةةى سةةٌنعكس وبالتةةالً

 وزن لقلةةة ٌةةإدي ممةةا العلةةم وورقةةة السةةنبلة نمةةو سةةتنافس السةةاق اسةةتطالة فةةان , المالئمةةة النمةةو

 (. 2005, حسن) الحبوب وحاصل
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 هةةةذه متوسةةةطات بةةةٌن معنوٌةةةة فةةةروق وجةةةود( 6) الجةةةدول فةةةً المبٌنةةةة النتةةةائ  اوضةةةحت

 41.77 متوسةةةط اعلةةةى وبلةةةػ الةةةري ُمةةةدد بزٌةةةادة النباتةةةات ارتفةةةا  متوسةةةط انخفةةةض اذ,  الصةةةفة

 سةةبب وٌعةةزى. ا  ٌومةة 15 كةةل الةةري عنةةد سةةم 27.53 متوسةةط واقةةل  اٌةةام 5 كةةل الةةري عنةةد سةةم

 انقسةةةةام ٌحةةةةدد الةةةةذي النسةةةةبً المةةةةاء محتةةةةوى خفةةةةض إلةةةةى ادى المةةةةائً االجهةةةةاد ان إلةةةةى ذلةةةةك

 النتٌجةةةة هةةةذه اتفقةةةت . ( Hsiao,1973) النامٌةةةة القمةةةة منطقةةةة فةةةً سةةةٌما وال وتوسةةةعها الخالٌةةةا

 Emam ,2009 ; Bearagiو Shekoofa ; 2004,خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرونآو UrRahman) مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 ُمةةةدد بتباعةةةد الصةةةفراء الةةةذرة نباتةةةات ارتفةةةا  فةةةً انخفةةةاض وجةةةدوا حٌةةةث(,  2011, خةةةرونآو

  . الري

 اعلةةةةى بلةةةةػ اذ,  المةةةةاء فةةةةً النقةةةةع لمعاملةةةةة المعنةةةةوي التفةةةةوق نفسةةةةه الجةةةةدول مةةةةن ضةةةة ٌت

.  H2O2 بةةةةـ البةةةةذور نقةةةةع  عنةةةةد سةةةةم 31.81  متوسةةةةط اقةةةةل كةةةةان بٌنمةةةةا  سةةةةم 38.10  متوسةةةةط

 مثةةل الخلٌةةة فةةً الحٌوٌةةة الجزٌئةةات تحطةةٌم علةةى الهٌةةدروجٌن بٌروكسةةٌد قةةدرة هةةو ذلةةك وسةةبب

 سةةةةرعة فةةةةً الهٌةةةةدروجٌن بٌروكسةةةةٌد خطةةةةورة وتكمةةةةن ، والسةةةةكرٌات والةةةةدهون البروتٌنةةةةات

                      . (Asada  ,1999) الضرر واحداث بسهولة الباٌولوجٌة االؼشٌة عبر انتشاره

 فةةةروق وجةةةود إلةةةى  النتةةةائ  اشةةةارت اذ,  الصةةةفة هةةةذه متوسةةةط فةةةً الحنطةةةة صةةةنفا ؾاختلةةة 

 فةةً,  سةةم 35.90 وبلةةػ ارتفاعةةا االكثةةر كةةان ؼرٌةةب ابةةا الصةةنؾ ان وٌتضةة .  بٌنهمةةا نوٌةةةمع

 الصةةةنفٌن بةةةٌن التبةةةاٌن هةةةذا وٌعةةةزى  سةةةم 33.38 انتصةةةار الصةةةنؾ نباتةةةات ارتفةةةا  كةةةان حةةةٌن

 االضةةةافً الجةةةٌن فعةةةل علٌهةةةا ٌسةةةٌطر التةةةً الصةةةفات مةةةن النبةةةات ارتفةةةا  صةةةفة ان اسةةةاس علةةةى

( 1993) خةةةةرونآو ابةةةةراهٌم ذكةةةةره مةةةةا مةةةةع هةةةةذا وٌتفةةةةق( . 1999,  ودإدا) رئٌسةةةةة بدرجةةةةة

 .  االصناؾ بقٌة على وعجٌبة صابربٌك الصنفان تفوق وجدوا نالذٌ( 1998) واالصٌل

 اذ,  النقةةةع ومعةةةامالت االصةةةناؾ بةةةٌن معنةةةوي تةةةداخل وجةةةود( 6) الجةةةدول مةةةن وٌظهةةةر 

 بلةةةػ بٌنمةةةا,  بالمةةةاء النقةةةع عنةةةد سةةةم 40.04 ؼرٌةةةب ًابةةة للصةةةنؾ النباتةةةات ارتفةةةا  متوسةةةط بلةةةػ

 االصةةةةناؾ بةةةةٌن تةةةةداخال هنةةةةاك ان كمةةةةا . H2O2 بةةةةـ النقةةةةع عنةةةةد انتصةةةةار للصةةةةنؾ سةةةةم 30.82

 الةةري عنةةد سةةم 42.77  ؼرٌةةب ابةةً للصةةنؾ النباتةةات ارتفةةا  متوسةةط بلةةػ اذ,  الةةري وفتةةرات

 بةةةةٌن التةةةةداخل امةةةةا.  ا  ٌومةةةة 15 كةةةةل الةةةةري عنةةةةد سةةةةم 26.27 انتصةةةةار وللصةةةةنؾ اٌةةةةام 5 كةةةةل

 المنقوعةةةة النباتةةةات ارتفةةةا  متوسةةةط بلةةةػ اذ,  معنوٌةةةا كةةةان فقةةةد الةةةري وفتةةةرات النقةةةع معةةةامالت

 بةةةـ المنقوعةةةة للبةةةذور سةةةم 24.41 كةةةان حةةةٌن فةةةً,  سةةةم 47.65 اٌةةةام 5 كةةةل والمروٌةةةة بالمةةةاء

H2O2 االصةةةةةناؾ بةةةةةٌن معنةةةةةوي تةةةةةداخل وجةةةةةود واضةةةةةحا وبةةةةةدا.  ا  ٌومةةةةة 15 كةةةةةل والمروٌةةةةةة  

 عنةةةد بالمةةةاء بةةةذوره المنقوعةةةة ؼرٌةةةب ابةةةو الصةةةنؾ تفةةةوق اذ,  الةةةري وفتةةةرات النقةةةع ومعةةةامالت

  .سم 49.10 ارتفاعه بلػ و اٌام 5 كل الري
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 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 6) جدول

 . (سم) النبات ارتفاع

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 49.10 40.40 30.63 40.04    

H2O2 40.96 32.53 24.96 32.82 

IAA 38.26 35.50 30.80 34.85 

 
 انتصار

H2O 46.20 36.40 25.90 36.16 

H2O2 39.00 29.60 23.86 30.82 

IAA 37.13 33.26 29.06 33.15 

L . S . D   0.05 1.460 0.843 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 35.90 28.80 36.14 42.77 غرٌب ابو

 33.38 26.27 33.08 40.77 انتصار

L . S . D   0.05 0.843 0.487 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 47.65 38.40 28.26 38.10 

H2O2 39.98 31.06 24.41 31.81 

IAA 37.69 34.38 29.95 34.00 

L . S . D   0.05  0.595 

  27.53 34.61 41.77 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.595 
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سم) الورقٌة المساحة  4 -2-2
2

 . ) 

 كبٌةةةرة اهمٌةةةة لةةةه قٌاسةةةها وان,  الضةةةوئً البنةةةاء نظةةةام لحجةةةم مقٌاسةةةا الورقٌةةةة المسةةةاحة تعةةةد

 فضةةةال النمةةةو صةةةفات  لتحلٌةةةل ضةةةروري وعامةةةل محصةةةول ألي االنتاجٌةةةة القةةةدرة اظهةةةار  فةةةً

 (. 1999, ودإدا) للحبوب النهائً والحاصل المحصول نمو على تإثر كونها عن

 الةةةةري فتةةةرات بزٌةةةةادة انخفةةةض الورقٌةةةةة المسةةةاحة متوسةةةةط ان( 7)  الجةةةدول مةةةةن ٌالحةةةظ

 الةةري عنةةد متوسةةط واقةةل,  اٌةةام 5 كةةل الةةري عنةةد 2سةةم 8.51 الصةةفة لهةةذه متوسةةط اعلةةى وبلةةػ

 حجمهةةا واختةةزال الخالٌةةا انقسةةام قلةةة إلةةى ذلةةك سةةبب وٌعةةزى. 2سةةم  5.24وبلةةػ ا  ٌومةة 15 كةةل

(Hsiao ,1976 )االخةةةرى الحٌوٌةةةة والفعالٌةةةات الضةةةوئً البنةةةاء عملٌةةةة فةةةً أثةةةر ممةةةا (Stout 

 اكةةةةد الةةةةذي( Yassen  ,1983) وجـةةةةـده مةةةةا مةةةةع النتٌجةةةةة هةةةةذه وتتفةةةةق( , 1978,  خةةةةرونآو

 . المائً االجهاد ظروؾ تحت والشعٌر الحنطة فً االوراق نمو معدل اختزال

 النقةةةع لمعاملةةةة المعنةةةوي التفةةةوق( 7) الجةةةدول بةةةٌن فقةةةد النقةةةع معةةةامالت ٌخةةةص فٌمةةةا امةةةا

 الورقٌةةةةة للمسةةةةاحة متوسةةةةط اكبةةةةر المعاملةةةةة هةةةةذه سةةةةجلت ذإ,  الباقٌةةةةة المعةةةةامالت علةةةةى بالمةةةةاء

 5.53 ومقةةةةداره متوسةةةةط اقةةةةل IAA بةةةةـ البةةةةذور نقةةةةع لمعاملةةةةة كةةةةان بٌنمةةةةا, 2سةةةةم 8.80 مقةةةةداره

 االحادٌةةةة الفٌنةةةوالت تةةةوافر نتٌجةةةة  IAA للةةةـ السةةةرٌعة االكسةةةدة الةةةى السةةةبب ٌعةةةود وقةةةد. 2سةةةم

 تقلٌةةةةةل وبالتةةةةةالً  IAA-oxidase لالوكسةةةةٌن المحلةةةةةل لإلنةةةةزٌم مسةةةةةاعدة عوامةةةةل دّ تعةةةةة والتةةةةً

 لةةةةألوراق النمةةةةو ضةةةةعؾ علةةةةى ٌةةةةنعكس ممةةةةا والتكسةةةةٌر الهةةةةدم خةةةةالل مةةةةن االوكسةةةةٌن فعالٌةةةةة

 قٌاسةةةا الورقٌةةةة المسةةةاحة فٌهةةةا انخفضةةةت فقةةةد H2O2 بةةةـ البةةةذور معاملةةةة امةةةا( . 1987, عبةةةدول)

 تفةةةةـاعالت عةةةةن النةةةةات  الضةةةةـرر الةةةةى ٌةةةةـعود والســةةةةـبب ؛ 2سةةةةم 6.42وبلؽةةةةت المةةةةاء بمعاملةةةةة

 علةةةى ٌةةةإثر والةةةذي( (Oxidative damage التؤكسـةةةـدي لضةةةرربا المسـةةةـمى الحةةةرة الجةةةذور

 الضةةةةةوئً البنةةةةةاء عملٌةةةةةة فةةةةةً خلةةةةةل وإحةةةةةداث الخلٌةةةةةة داخةةةةةل واالختةةةةةزال االكسةةةةةدة عملٌتةةةةةً

(Bowler  ,1992.) 

 متوسةةةةط اعلةةةةى علةةةةى وحصةةةةوله ابوؼرٌةةةةب الصةةةةنؾ تفةةةةوق إلةةةةى نفسةةةةه الجةةةةدول وٌشةةةةٌر

 هةةةذه وتتفةةةق.  انتصةةةار للصةةةنؾ 2سةةةم 6.74 كةةةان بٌنمةةةا, 2سةةةم 7.10 ومقةةةداره الورقٌةةةة للمسةةةاحة

 مسةةةاحتها فةةةً معنوٌةةةا الحنطةةةة اصةةةناؾ اخةةةتالؾ إلةةةى اشةةةار الةةةذي( 1999) داود مةةةع النتٌجةةةة

 . الورقٌة

 تفةةوق اذ,  النقةةع ومعةةامالت االصةةناؾ بةةٌن معنةةوي تةةداخل تواجةةد إلةةى الجةةدول اشةةار كمةةا

 لهمةةا الورقٌةةة المسةةاحة متوسةةط وبلةةػ بالمةةاء النقةةع معاملةةة عنةةد وانتصةةار ؼرٌةةب ابةةو الصةةنفان

 معنوٌةةةا كةةةان فقةةةد الةةةري وفتةةةرات الصةةةنؾ بةةةٌن التةةةداخل امةةةا,  التتةةةابع علةةةى 2سةةةم 8.64 و 8.97

 8.41و 8.62 لهمةةةا الصةةةفة هةةةذه متوسةةط وبلةةةػ اٌةةةام 5 كةةةل الةةري عنةةةد الصةةةنفان تفةةةوق اذ اٌضةةا

 .  التتابع على للصنفٌن 2سم
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,  معنوٌةةةا كةةةان الةةةذي الةةةري وفتةةةرات النقةةةع معةةةامالت بةةةٌن للتةةةداخل بالنسةةةبة الحةةةال وكةةةذلك

 10.71 الورقٌةةةة المسةةةاحة متوسةةةط وبلةةةػ اٌةةةام 5 كةةةل الةةةري عنةةةد بالمةةةاء النقةةةع معاملةةةة تفوقةةةت إذ

 ًابةةة الصةةةنفٌن مةةةن كةةةل تفةةةوق اذ,  الثالثةةةة الدراسةةةة عوامةةةل بةةةٌن معنةةةوي تةةةداخل وظهةةةر.  2سةةةم

 اعلةةةى علةةةى بحصةةةولهما اٌةةةام 5 كةةةل والمروٌةةةة بالمةةةاء بةةةذورهما المنقوعةةةة وانتصةةةار ؼرٌةةةب

 .  التوالً على 2سم 10.56 و 10.86 والبالؽة الورقٌة للمساحة متوسط

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 7) جدول

 ( .2مس) الورقٌة المساحة

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 10.86 8.90 7.16 8.97 

H2O2 7.93 6.50 5.06 6.50 

IAA 7.06 6.06 4.40 5.84 

 
 انتصار

H2O 10.56 8.50 6.86 8.64 

H2O2 7.80 6.26 5.00 6.35 

IAA 6.86 5.86 2.96 5.23 

L . S . D   0.05 0.683 0.394   

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 7.10 5.54 7.15 8.62 غرٌب ابو

 6.74 4.94 6.87 8.41 انتصار

L . S . D   0.05 0.394 0.227 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 10.71 8.70 7.01 8.80 

H2O2 7.86 6.38 5.03 6.42 

IAA 6.96 5.96 3.68 5.53 

L . S . D   0.05 0.482 0.279 

  5.24 7.01 8.51 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.279  
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اصٌص.االشطاء عدد  4 -3-2
1

  . 

 النمةةةةو مرحلةةةةة خةةةةالل الفسةةةةلجٌة الفعالٌةةةةات ابةةةةرز احةةةةد االشةةةةطاء انتةةةةا  عملٌةةةةة تعةةةةد 

 علةةةى ٌعتمةةةد الفةةةرو  عةةةدد وان الصةةةؽٌرة الحبةةةوب لمحاصةةةٌل ممٌةةةزة صةةةفة وهةةةً الخضةةةري

 بصةةةةورة المؽةةةةذٌات فراتةةةةو نإفةةةة وعلٌةةةةه الخدمةةةةة وعملٌةةةةات المختلفةةةةة البٌئةةةةة وعوامةةةةل الصةةةةنؾ

 النبةةةات فةةةً الفةةةرو  عةةةدد تنظةةةٌم فةةةً ٌسةةةهم النبةةةات تطةةةور مةةةن المبكةةةرة المراحةةةل خةةةالل جٌةةةدة

 الةةةري ُمةةةدد بةةةٌن المعنوٌةةةة عالٌةةةة فروقةةةات وجةةةود( 8) الجةةةدول ٌبةةةٌن(. 1999, وجةةةدو  عطٌةةةة)

 15.00  اٌةةةةام 5 كةةةل الةةةري عنةةةد متوسةةةةط اعلةةةى بلةةةػ اذ,  الصةةةفة هةةةةذه علةةةى السةةةلبً واثرهةةةا

 الةةى ٌةةإدي الةةذي المةةائً االجهةةاد بسةةبب. شةةطؤ 10.33  ا  ٌومةة 15 كةةل الةةري عنةةد واقلهةةا, شةةطؤ

 (. 2012, الصمٌدعً) النباتات نمو فً خلل حدوث

 معةةةامالت متوسةةةطات بةةةٌن معنوٌةةةة فروقةةةات وجةةةود( 8) الجةةةدول فةةةً النتةةةائ  اوضةةةحت

 واقةةةل, بالمةةةاء البةةةذور نقةةةع  عنةةةد شةةةطؤ 18.16 االشةةةطاء لعةةةدد متوسةةةط اعلةةةى بلةةةػ اذ,  النقةةةع

 H2O2 بةةةـ النقةةةع معاملةةةة سةةةجلت حةةةٌن فةةةً.  شةةةطؤ  8.71وبلةةةػ IAA بةةةـ النقةةةع عنةةةد متوسةةةط

, شةةةطؤ 10.94 تاعطةةةو بالمةةةاء النقةةةع معاملةةةة مةةةع مقارنتهةةةا عنةةةد التفرعةةةات عةةةدد فةةةً انخفاضةةةا

 ٌتبعةةةه الخلوٌةةةة للمةةةواد الكٌمٌةةةائً التركٌةةةب تؽٌٌةةةر علةةةى H2O2 قةةةدرة الةةةى السةةةبب ٌعةةةود وقةةةد

 تكةةةوٌن فةةةً اعاقةةةة إلةةةى ٌةةةإدي ممةةةا,  البالسةةةتٌدات ومنهةةةا العضةةةٌات وظٌفةةةة فةةةً خلةةةل حةةةدوث

 عةةةةدد فةةةةً نقةةةةص إلةةةةى ٌةةةةإدي ممةةةةا النمةةةةو ومنهةةةةا الحٌوٌةةةةة بالفعالٌةةةةات للقٌةةةةام الالزمةةةةة الطاقةةةةة

 ( .2009,  الوهٌبً) التفرعات

, شةةةطؤ 12.96  والبالؽةةةة االشةةةطاء مةةةن عةةةدد ألعلةةةى هنتاجةةةبإ ؼرٌةةةب ابةةةو الصةةةنؾ تفةةةوق

 الةةةوراثً التركٌةةةب ان إلةةةى ذلةةةك تفسةةةٌر وٌعةةةود.  شةةةطؤ 12.26  انتصةةةار الصةةةنؾ اعطةةةى بٌنمةةةا

 ( .Fery  ,1957 و Wiggans) للتفرٌع النبات لقابلٌة والمحدد االساس العامل هو

 تفةةةوق اذ,  النقةةةع ومعةةةامالت االصةةةناؾ بةةةٌن معنوٌةةةا تةةةداخال نفسةةةه الجةةةدول مةةةن وٌالحةةةظ

.  شةةةطؤ 19.44 مقةةةداره االشةةةطاء لعةةةدد متوسةةةط مسةةةجال بالمةةةاء النقةةةع عنةةةد ؼرٌةةةب ابةةةو الصةةةنؾ

 وانتصةةار ؼرٌةةب ابةةو الصةةنفان تفةةوق اذ الةةري وفتةةرات االصةةناؾ بةةٌن التةةداخل اٌضةةا وٌظهةةر

.  الترتٌةةةب علةةةى شةةةطؤ 14.89 و 15.11 اماشةةةطائه عةةةدد متوسةةةط وبلةةةػ اٌةةةام 5 كةةةل الةةةري عنةةةد

 عنةةةد بالمةةةاء النقةةةع معاملةةةة وتفوقةةةت الةةةري وفتةةةرات النقةةةع معةةةامالت بةةةٌن معنةةةوي تةةةداخل وظهةةةر

 انةةةت  فقةةةد الثالثةةةً للتةةةداخل بالنسةةةبة امةةةا.  شةةطؤ 21.67 الصةةةفة متوسةةةط وبلةةةػ اٌةةةام 5 كةةةل الةةري

 متوسةةةط اعلةةةى اٌةةةام 5 كةةةل والةةةري بالمةةةاء بةةةذورهما المنقوعةةةة وانتصةةةار ابوؼرٌةةةب الصةةةنفان

 . منهما لكل شطؤ 21.67 والبالؽة االشطاء لعدد
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 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 8) جدول

 . 1اصٌص . االشطاء عدد

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 21.67 19.00 17.67 19.44 

H2O2 14.00 10.33 8.67 11.00 

IAA 9.67 8.33 7.33 8.44 

 
 انتصار

H2O 21.67 16.67 12.33 16.89 

H2O2 14.00 10.67 8.00 10.89 

IAA 10.00 9.00 8.00 9.00 

L . S . D   0.05 1.577 0.912 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 12.96 11.22 12.56 15.11 غرٌب ابو

 12.26 9.44 12.44 14.89 انتصار

L . S . D   0.05 0.912 0.528 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 21.67 17.83 15.00 18.16 

H2O2 14.00 10.50 8.33 10.94 

IAA 9.83 8.66 7.66 8.71 

L . S . D   0.05 1.11 0.645                             

  10.33 12.50 15.00 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.645                             
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 )%( . الخصبة االشطاء نسبة  4 -4-2

 ولكةةةن,  لوحةةةدها كافٌةةةة لٌسةةةت انهةةةا إال,  الُمنَتجةةةة الكلٌةةةة االشةةةطاء عةةةدد اهمٌةةةة مةةةن بةةةالرؼم

 بحاصةةةل عالٌةةةا ارتباطةةةا تةةةرتبط والتةةةً , للسةةةنابل الحاملةةةة الفةةةرو  عةةةدد هةةةو ذلةةةك مةةةن االهةةةم

 الحبةةوب حاصةةل تكةةوٌن فةةً مسةةاهمة االكثةةر هةةو الةةرئٌس السةةاق ان الدراسةةات بٌنةةت. الحبةةوب

 (.   1999,ودإدا) الثالث الفر  وأحٌانا والثانً االول الفرعان ٌلٌه

 انخفةةةةاض   احةةةةداث فةةةةً كبٌةةةةرا دورا( 9) الجةةةةدول فةةةةً المبٌنةةةةة الةةةةري فتةةةةرات لتباعةةةةد كةةةةان

 الةةةري لُمةةةدد%   56.94و 78.11 و 83.94 بلؽةةةت اذ,  الخصةةةبة االشةةةطاء نسةةةبة فةةةً معنةةةوي

 فةةةً للنمةةةو تثبٌطةةةه و المةةةائً االجهةةةاد بسةةةبب وذلةةةك.  تةةةابعالت علةةةى ا  ٌومةةة 15و 10و 5 كةةةل

  االنزٌمةةةات نشةةةاط وقلةةةة , واسةةةتطالتها , الخالٌةةةا انقسةةةام معةةةدل قلةةةة وٌتبعةةةه العلٌةةةا النبةةةات اجةةةزاء

 زٌةةةادة الةةةى ٌةةةإدي ممةةةا(.  2012,الصةةةمٌدعً) الضةةةوئً البنةةةاء عملٌةةةة فةةةً خلةةةل حةةةدوث ثةةةم

 فانهةةةا ولةةةذلك ؛ ونشةةةوئها تكوٌنهةةةا فةةةً االحةةةدث للفةةةرو  فرةاالمتةةةو الؽذائٌةةةة المةةةواد علةةةى الطلةةةب

 ( .1999,ودإدا) الخصبة الفرو  نسبة على سلبا ٌنعكس مما النض  مرحلة قبل تموت

 بلؽةةةت اذ, الصةةةفة هةةذه متوسةةةط فةةً االخةةةرى المعةةةامالت علةةى بالمةةةاء النقةةع معاملةةةة تفوقةةت

 بسةةةةةبب% ,  H2O2  73.22بةةةةةـ وللمعاملةةةةةة% ,  93.61 عنةةةةةدها الخصةةةةةبة الفةةةةةرو  نسةةةةةبة

 حةةةدوث إلةةةى ادى ممةةةا الحةةةرة الجةةةذور مةةةن وٌهةةةدم ٌنةةةت  مةةةا بةةةٌن التةةةوازن فةةةً اخةةةتالل حةةةدوث

 الالزمةةةةة المؽةةةةذٌات تكةةةةوٌن فةةةةً وإعاقةةةةة , الخالٌةةةةا فةةةةً الحٌوٌةةةةة المةةةةواد اكسةةةةدة فةةةةً زٌةةةةادة

 حاملةةةةة فةةةةرو  تكةةةةوٌن علةةةةى سةةةةلبا انعكةةةةس الةةةةذي االمةةةةر( 1992, خةةةةرونآو Bowler)للنمةةةةو

 ٌكةةةةون وربمةةةةا% . 30.00 وبلؽةةةةت نسةةةةبة اقةةةةل IAA بةةةةـ النقةةةةع لمعاملةةةةة كانةةةةت بٌنمةةةةا. للسةةةةنابل

 هةةةةدم علةةةةى ٌةةةةإثر الضةةةةوء أن إذ الضةةةةوئٌة األكسةةةةدة طرٌةةةةق عةةةةن  IAA هةةةةدم هةةةةو ذلةةةةك سةةةةبب

 و Indol aldehyde مركبةةةً أن ثبةةةت وقةةةد. الفالفةةةٌن لصةةةبؽة تنشةةةٌطه طرٌةةةق عةةةن الوكسةةةٌنا

3-Methylene 2-Oxindole المركبةةةةةات مةةةةةن وهمةةةةةا الضةةةةةوئً الهةةةةةدم نةةةةةوات  أهةةةةةم مةةةةةن 

 هةةةةذٌن تكةةةةوٌن إلةةةةى أساسةةةةا بالضةةةةوء النمةةةةو تثبةةةةٌط ٌعةةةةزى ان الممكةةةةن مةةةةن لةةةةذلك,  المثبطةةةةة

 (.1987, عبدول) األنسجة فى المركبٌن

 الفةةةةرو  لنسةةةةبة متوسةةةةط ألعلةةةةى ؼرٌةةةةب ًابةةةة الصةةةةنؾ انتةةةةا ( 9) الجةةةةدول مةةةةن وٌتضةةةة 

 لةةةةه كةةةةان الةةةةذي انتصةةةةار الصةةةةنؾ عةةةةن معنوٌةةةةا اختلةةةةؾ والةةةةذي% 78.04 بلؽةةةةت الخصةةةةبة

 وجةةةةد اذAdary (1973 ) علٌةةةةه حصةةةةل مةةةةا مةةةةع النتٌجةةةةة هةةةةذه وتتفةةةةق% .  67.96 المتوسةةةةط

,  دراسةةةةته فةةةةً الداخلةةةةة الثالثةةةةة لالصةةةةناؾ الخصةةةةبة الفةةةةرو  نسةةةةبة فةةةةً معنوٌةةةةة اختالفةةةةات

 % .  81.54 تبلؽ اذ,  عجٌبة للصنؾ نسبة اعلى على وحصل

 ؼرٌب ابو الصنفان تفوق اذ,  النقع ومعامالت االصناؾ بٌن تداخل وجود نفسه الجدول وبٌن

 الخصةةبة االشةةطاء لنسةةبة متوسةةط اعلةةى علةةى ولهماــةةـبحص بالمةةاء النقةةع معاملةةة عنةةد وانتصةةار

 ,  الري وفترات النقع معامالت بٌن تداخل توافر الجدول بٌن كما%. 92.33و 94.89ومقداره
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 96و 100 إلى الصفة هذه متوسط ووصل اٌام 10و 5 كل الري عند بالماء النقع معاملة تفوقت إذ

 . تابعالت على الري ُمدتًل% 

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 9) جدول

 )%( . الخصبة االشطاء نسبة

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 100.00 98.33 86.33 94.89 

H2O2 92.33 83.67 63.00 79.67 

IAA 75.67 68.00 35.00 59.56 

 
 انتصار

H2O 100.00 93.67 83.33 92.33 

H2O2 78.33 72.00 50.00 66.78 

IAA 57.33 53.00 24.00 44.78 

L . S . D   0.05 n.s 3.62      

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 78.04 61.44 83.33 89.33 غرٌب ابو

 67.96 52.44 72.89 78.56 انتصار

L . S . D   0.05 n.s 2.093 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 100.00 96.00 84.83 93.61 

H2O2 85.33 77.83 56.50 73.22 

IAA 66.50 60.50 29.50 30.00 

L . S . D   0.05 4.44 2.56 

  56.94 78.11 83.94 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 2.56 
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 ( .غم) والجذري الخضري للمجموعٌن الجاف الوزن 4 -5-2

 اعتةةراض فةةً للمحصةةول الخضةةري الكسةةاء كفةةاءة عةةن ناتجةةة هةةً الكلٌةةة الجافةةة المةةادة ان

 النمةو عوامل على النباتات بٌن بالتنافس تتؤثر النبات داخل كمٌتها وان,  النمو موسم خالل الضوء

 بزٌةادة تراكمهةا وٌةزداد , والمؽةذٌات , الكةاربون اوكسةٌد وثنةائً , والمةاء , الضةوء مثةل المختلفة

 (.  1999,ودإدا) النبات عمر

 قةد والجةذري  الخضةري للمجمةوعٌن الجةاؾ الةوزن ان( 11) و( 10) ٌنالجدول من ٌالحظ

 وبواقةةع اٌةةام 5 كةةل الةةري عنةةد قٌمةةة اعلةةى الصةةفتٌن متوسةةطا بلةةػ اذ,  الةةري ُمةةدد بتباعةةد انخفةةض

 للصةفتٌن ؼم 1.06 و 13.45 ٌوم 15 كل الري عند كانا بٌنما.  تابعالت على  ؼم 3.20 و 52.36

 ثرتةؤ طرٌةق عةن المةاء بةنقص ؤثرٌتة للنبةات الجةاؾ الةوزن كةون إلةى السةبب وٌعةود.  تةابعالت على

,  والسةةاق , االوراق نمةةو مةةن ٌقلةةل الخضةةري النمةةو مرحلةةة خةةالل المةةائً االجهةةاد وان مكوناتةةه

 ( . Shaw ,1960 و Denmead) المتراكمة الجافة المادة خفض ثم ومن والجذور

 بالنسةةبة   H2O2 الةةـ و IAA بةةـ النقةةع معةةاملتً علةةى معنوٌةةا تفوقةةا المةةاء نقةةع معاملةةة وحققةةت

 لهةذه الصةفتٌن متوسةطا فكةان( . 11و 10 نالجةدوال) والجةذري الخضري للمجمو  الجاؾ للوزن

 لمتوسةط االقةل القٌمةة IAA بةـ النقةع لمعاملةة كةان بٌنما,  تابعالت على ؼم 3.47 و 57.37 المعاملة

 ,  IAAلـ األنزٌمً الهدم إلى السبب ٌعود وقد.  الترتٌب على ؼم 1.16 و 13.54 وبلؽت الصفتٌن

 تكةوٌن فةً انخفةاض حةدوث وبالتةالً,  والجةذري الخضةري المجمةو  نمةو فةً قلةة إلى ٌإدي مما

 للمجمةةوعٌن الجةةاؾ الةةوزن انخفةةاض ٌالحةةظ كمةةا( .  1987, عبةةدول) المتراكمةةة الجافةةة المةةادة

 هةذا سةبب ٌكةون وربمةا,    بالمةاء النقع بمعاملة قٌاسا  H2O2 بـ النقع بمعاملة والجذري الخضري

 ٌسةمى ما حدوث الى ٌإدي وهذا.  األكسدة ومضادات المإكسدات بٌن االتزان عدم الى االنخفاض

 ثةم ومةن الخالٌةا فةً  الحٌوٌةة للمةواد الكٌمٌائٌةة البنٌةة فً ضرر احداث وبالتالً المفرطة باألكسدة

 ( .2009,  الوهٌبً) النمو اعاقة

 الجةةاؾ الةةوزن صةةفتً فةةً بٌنهمةةا معنوٌةةا اختالفةةا الدراسةةة فةةً الةةداخالن الصةةنفان اظهةةر

 عةةن%  8.3 و 12.3 ؼرٌةةب ابةةو للصةةنؾ الزٌةةادة نسةةبة وبلؽةةت.  والجةةذري الخضةةري للمجمةةو 

 فةً ؼرٌةب ابةو الصةنؾ تفةوق فةً الزٌةادة هةذه تعزى وقد. تابعالت على وللصفتٌن انتصار الصنؾ

 االبحاث معظم مع النتٌجة هذه وتتفق( .  7الجدول) الورقٌة المساحة فً تفوقه إلى الصفتٌن هاتٌن

 ودإدا وحصةةل.  الجافةةة المةةادة لتةةراكم قابلٌتهةةا فةةً الحنطةةة اصةةناؾ اخةةتالؾ إلةةى اشةةارت التةةً

 2تمةوز االصةناؾ عةن الجةاؾ الةوزن صةفة فةً معنوٌةا ؼرٌةب ابةً للصةنؾ تفةوق علةى( 1999)

 علةةى% 13.42 و 10.45 و 9.59 و 8.45 مقةةدارها زٌةةادة بنسةةبة وانتصةةار 3وتمةةوز واللطٌفٌةةة

 . الزراعة من ولموسمٌن الترتٌب

 

 



 

32 

 للصةنؾ وتفةوق النقةع ومعامالت ؾاالصنا بٌن ا  معنوٌ تداخال  (  11 و 10) نالجدوال اظهر

 59.69 قةدره متوسةط إلةى يخضرال للمجمو  الجاؾ الوزن ووصول بالماء النقع عند ؼرٌب ابً

 االصةةناؾ بةٌن ا  معنوٌة تةداخال   هنةاك ان اٌضةةا   نالجةدوال واظهةر.  ؼةم 3.61  الجةذري وللمجمةو 

 الجةاؾ الةوزن متوسةط وبلةػ  اٌةام 5 كةل المةروي و ؼرٌةب ابةو الصةنؾ تفةوق اذ,  الري وفترات

 5 كةل الةري عنةد وانتصةار ؼرٌةب ابةو الصةنفان تفوق حٌن فً.  ؼم 54.24 الخضري لمجموعه

 كمةا.  تةابعالت علةى ؼةم 3.14 و 3.26 متوسةطه مقةدار الجةذري لمجموعهما جافا وزنا وانتجا اٌام

 الةري عنةد بالمةاء النقةع معاملة وتفوقت,  الري وفترات النقع معامالت بٌن تداخال نالجدوال اظهر

 بةةٌن معنةةوي تةةداخل وظهةر.  تةةابعالت علةةى ؼةةم 5.28 و 89.09 الصةفتٌن متوسةةط وبلةةػ اٌةةام 5 كةل

 لهةةاتٌن متوسةةط اعلةةى علةةى للحصةةول تولٌفةةة افضةةل وان الةةري ُمةةدد و النقةةع ومعةةامالت االصةةناؾ

 . اٌام 5 كل والري بالماء والنقع وانتصار ؼرٌب ابً الصنفٌن بزراعة هً الصفتٌن

 فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 10) جدول

 . (غم) الخضري للمجموع الجاف الوزن متوسط

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 87.08 58.16 33.83 59.69 

H2O2 49.39 33.57 6.08 29.68 
IAA 26.27 15.83 3.36 15.15 

 
 انتصار

H2O 91.11 50.17 23.89 55.05 
H2O2 41.77 22.93 9.27 24.65 

IAA 18.60 12.92 4.28 11.93 

L . S . D   0.05 2.314 3.421 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 34.83 14.42 35.85 54.24 غرٌب ابو

 30.54 12.48 28.67 50.49 انتصار

L . S . D   0.05 3.421    2.145 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 89.09 54.16 28.86 57.37 

H2O2 45.58 28.25 7.67 27.16 

IAA 22.43 14.37 3.82 13.54 

L . S . D   0.05 4.532    5.321 

  13.45 32.26 52.36 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 5.321 
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 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 11) جدول

 . (غم) الجذري للمجموع الجاف الوزن

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 5.36 3.51 1.95 3.61 

H2O2 2.95 1.54 0.87 1.79 

IAA 1.46 1.39 0.66 1.17 

 
 انتصار

H2O 5.20 3.12 1.71 3.34 

H2O2 2.50 1.34 0.70 1.51 

IAA 1.74 1.29 0.47 1.16 

L . S . D   0.05 0.289 0.16 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 2.19 1.16 2.14 3.26 غرٌب ابو

 2.01 0.96 1.92 3.14 انتصار

L . S . D   0.05 0.16 0.09 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 5.28 3.31 1.83 3.47 

H2O2 2.72 1.44 0.78 1.64 

IAA 1.60 1.34 0.56 1.16 

L . S . D   0.05 0.205 0.11 

  1.06 2.03 3.20 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.11 
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 . )%( االوراق فً الكلوروفٌل نسبة  4 -6-2

 ٌمةةةتص فهةةةو الضةةةوئً البنةةةاء عملٌةةةة فةةةً النباتٌةةةة الصةةةبؽات أنةةةوا  أهةةةم الكلوروفٌةةةل ٌعةةةدّ 

 المةةةةةواد لبنةةةةةاء الخلٌةةةةةة تةةةةةدفع الن صةةةةةالحة كٌمٌائٌةةةةةة طاقةةةةةة إلةةةةةى وٌحولهةةةةةا الضةةةةةوئٌة الطاقةةةةةة

 (. Hofner,1982 و  Feucht  ) للحٌاة مصدرا تعد التً الكربوهٌدراتٌة

 قةةةد الكلوروفٌةةةل مةةةن االوراق محتةةةوى ان إلةةةى( 12)  الجةةةدول فةةةً الةةةواردة النتةةةائ  تشةةةٌر

 اذ.  ٌةةةوم15  كةةةل الةةةري عنةةةد% 20.89 إلةةةى اٌةةةام 5 كةةةل الةةةري عنةةةد% 41.57 مةةةن انخفةةةض

 البنةةاء عملٌةةة تثبةةٌط سةةبب ممةةا,  الورقٌةةة المسةةاحة قلةةة إلةةى الةةري ُمةةدد تباعةةد فةةً الزٌةةادة ادت

 نمةةةةو فةةةةً راّثةةةة ممةةةةا CO2 تبةةةةادل وقلةةةةة للثؽةةةةور الكلةةةةً او الجزئةةةةً االنؽةةةةالق نتٌجةةةةة الضةةةةوئً

 Levitt) الكلوروفٌةةةةةةل صةةةةةةبؽة ومنهةةةةةةا الصةةةةةةبؽات تركٌةةةةةةز واختةةةةةةزال الخضةةةةةةر البالسةةةةةةتٌدات

,1980  ) . 

 وبلةةةػ  H2O2و IAA بالةةةـ النقةةةع معاملةةةة علةةةى بالمةةةاء النقةةةع معاملةةةة تفةةةوق النتةةةائ  وبٌنةةةت

 البةةةذور معاملةةةة عنةةةد لةةةه قٌمةةةة اقةةةل كانةةةت بٌنمةةةا% , 34.21 الكلوروفٌةةةل مةةةن االوراق محتةةةوى

 الةةةتحكم فةةةً نمةةةو مةةةنظم كةةةل دور إلةةةى ذلةةةك فةةةً السةةةبب ٌرجةةةع%, 28.70 وبلؽةةةت IAA  بةةةـ

 منهةةةا عدٌةةةدة عوامةةةل علةةةى ٌعتمةةةد المةةةنظم ودور , المختلفةةةة الفسةةةٌولوجٌة و الحٌوٌةةةة بالعملٌةةةات

 ادى ممةةةا ،( 2011 ، صةةةباحً) المحةةةدد والوقةةةت اإلضةةةافة طرٌقةةةة و المسةةةتخدم المةةةنظم تركٌةةةز

 الورقةةةةةةةةة فةةةةةةةةً الكلوروفٌةةةةةةةةل هةةةةةةةةدم علةةةةةةةةى تعمةةةةةةةةل وبةةةةةةةةذلك , االوراق شةةةةةةةةٌخوخة الةةةةةةةةى

(Swheny,(1985 .ًانخفاضةةةةا الهٌةةةةدروجٌن بٌروكسةةةةٌد فةةةةً النقةةةةع معاملةةةةة سةةةةجلت حةةةةٌن فةةةة 

 هةةةذا تفسةةةٌر وٌمكةةةن% . 31.22 وبلةةةػ المةةةاء بمعاملةةةة مقارنتهةةةا عنةةةد الكلوروفٌةةةل محتةةةوى فةةةً

 الضةةةرر مةةن المزٌةةد الحةةاق علةةى تسةةاعد والتةةً , قوٌةةة مإكسةةدة مةةادة H2O2 بكةةون االنخفةةاض

 واالحمةةةةاض,  والبروتٌنةةةةات,  كاالنزٌمةةةةات الجسةةةةم فةةةةً الهامةةةةة االخةةةةرى والجزٌئةةةةات بالخالٌةةةةا

 وتحلةةةل,  الخضةةةر البالسةةةتٌدات اؼشةةةٌة تمةةةزق الةةةى ادى الةةةذي االمةةةر,  والسةةةكرٌات , النووٌةةةة

 (. 1976, خرونآو Giles) الكلوروفٌل

 محتةةةةوى متوسةةةةط وبلةةةةػ,  انتصةةةةار الصةةةةنؾ علةةةةى معنوٌةةةةا ؼرٌةةةةب ابةةةةو الصةةةةنؾ تفةةةةوق

  السةةةةبب وٌعةةةةزى% . 30.98 انتصةةةةار للصةةةةنؾ كةةةةان بٌنمةةةةا% , 31.78 الوراقةةةةه الكلوروفٌةةةةل

 ( .7 الجدول) الورقٌة المساحة فً ؼرٌب ًاب الصنؾ تفوق إلى

 ابو الصنؾ تفوق اذ,  النقع ومعامالت االصناؾ بٌن المعنوي التداخل إلى( 12) الجدول واشار

 تداخال ووجد% .  35.72 الكلوروفٌل من اوراقه محتوى متوسط وبلػ بالماء بذوره نقع عند ؼرٌب

 اٌةام 5 كةل نباتاتهمةا المروٌةة وانتصةار ؼرٌةب ابةو نالصةنفا تفوق اذ,  الري وفترات ناؾاالص بٌن

 التةوالً على%  41.13 و 42.01 بلػ الكلوروفٌل من متوسط اعلى على منهما كل اوراق باحتواء

. 
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 كةل الةري عنةد بالمةاء النقع معاملة بتفوق الري وفترات معامالتالنقع بٌن معنوي تداخل وظهر 

 % .   44.64 الكلوروفٌل من االوراق محتوى متوسط وبلػ اٌام 5

 النقةةةع ومعةةةامالت االصةةةناؾ بةةةٌن معنةةةوي تةةةداخل وجةةةود اٌضةةةا  ( 12) الجةةةدول نتةةةائ  بٌنةةةت

 كةةةل والمروٌةةةة بالمةةةاء بةةةذوره المنقوعةةةة ؼرٌةةةب ًابةةة الصةةةنؾ اوراق احتةةةوت اذ. الةةةري وفتةةةرات

 محتةةةةوى كةةةةان بٌنمةةةةا% , 46.96 مقةةةةدارها االوراق فةةةةً كلوروفٌةةةةل نسةةةةبة اعلةةةةى اٌةةةةام خمسةةةةة

 وبلةةةةةػ االقةةةةةل ا  ٌومةةةةة 15 كةةةةةل والمروٌةةةةةة IAA بةةةةةـ بةةةةةذوره المنقوعةةةةةة انتصةةةةةار الصةةةةةنؾ اوراق

17.16. % 

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 12) جدول

 . )%( االوراق فً الكلوروفٌل نسبة

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 46.96 36.76 23.43 35.72 

H2O2 40.53 32.96 21.50 31.66 

IAA 38.53 26.33 19.06 27.97 

 
 انتصار

H2O 42.33 31.96 23.86 32.72 

H2O2 40.76 31.30 20.33 30.80 

IAA 40.30 30.83 17.16 29.43 

L . S . D   0.05 1.543 0.891     

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 31.78 21.33 32.02 42.01 غرٌب ابو

 30.98 20.45 31.36 41.13 انتصار

L . S . D   0.05 0.891     0.513 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 44.64 34.36 23.64 34.21 

H2O2 40.64 32.13 20.91 31.22 

IAA 39.41 28.58 18.11 28.70 

L . S . D   0.05 1.092 0.630 

  20.89 31.69 41.57 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.630 
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غرام . ماٌكروغرام) البرولٌن محتوى 4 -7-2
1

) . 

 تظهةةةر المةةائً االجهةةاد أثنةةاء فةةةًف,  للجفةةاؾ النبةةات تحمةةل فةةةً االكبةةر الةةدور للبةةرولٌن إن

 مةةن,  أنسةةجتها فةةً الحةةر البةةرولٌن تركٌةةز ارتفةةا  فةةً متمثلةةة للتةةؤقلم اٌضةةٌة تفةةاعالت النباتةةات

 تكةةةةون عنةةةةدما الضةةةةوئً البنةةةةاء طاقةةةةة ربةةةةط وفةةةةً األزمةةةةوزي، التعةةةةدٌل فةةةةً المسةةةةاعدة خةةةةالل

 بسةةةرعة ا  جةةةاهز نتةةةروجٌن مخةةةزن البةةةرولٌن وٌكةةةون لبةةةروتٌنا ثباتٌةةةة وفةةةً  , مؽلقةةةة الثؽةةةور

 (.  Paleg،1982  و Itai) المائً الشد من االستعادة خالل

 اذ,  الصةةةفة هةةةذه لمتوسةةةط المعنوٌةةةة الزٌةةةادة( 13) الجةةةدول فةةةً المبٌنةةةة النتةةةائ  اوضةةةحت

 مةةةاٌكروؼرام 249.30  متوسةةةط اعلةةةى وبلةةةػ,  الةةةري فتةةةرات بتباعةةةد البةةةرولٌن محتةةةوى ارتفةةةع

 222.96 والبةةةةةالػ اٌةةةةةام 5 كةةةةةل الةةةةةري عنةةةةةد واقلهةةةةةا ا  ٌومةةةةة 15 كةةةةةل الةةةةةري عنةةةةةد  1-ؼةةةةةرام.

 النبةةةات محتةةةوى وانخفةةةاض المةةةائً االجهةةةاد زٌةةةادة إلةةةى السةةةبب وٌعةةةود. 1-ؼةةةرام. مةةةاٌكروؼرام

 االحمةةةةاض محتةةةةوى زٌةةةةادة الةةةةى مإدٌةةةةا البةةةةروتٌن بنةةةةاء عملٌةةةةة تثبةةةةٌط الةةةةى ادى ممةةةةا المةةةةائً

 البةةةرولٌن كةةةون عةةةن فضةةةال(,  2007,  احمةةةد)  البةةةرولٌن االمٌنةةةً الحةةةامض ومنهةةةا,  االمٌنٌةةةة

 وهةةةذه,  للجفةةةاؾ مقاومتهةةةا وبالتةةةالً النبةةةات خالٌةةةا فةةةً االزمةةةوزي الضةةةؽط تنظةةةٌم فةةةً ٌسةةةهم

 تجمةةةةع فةةةةً زٌةةةةادة وجةةةةدت اذ ( 2012 , الصةةةةمٌدعً) علٌةةةةه حصةةةةلت مةةةةا مةةةةع تتفةةةةق النتٌجةةةةة

 . الصفراء الذرة نبات فً الري ُمدد بتباعد البرولٌن

 محتةةةةوى متوسةةةةط فةةةةً النقةةةةع لمعةةةةامالت معنةةةةوي فةةةةرق وجةةةةود النتةةةةائ  اوضةةةةحت كمةةةةا

, 1-ؼةةةةرام. مةةةةاٌكروؼرام 231.20 بالمةةةةاء النقةةةةع معاملةةةةة عنةةةةد متوسةةةةط اقةةةةل بلةةةةػ اذ, البةةةةرولٌن

.  1-ؼةةةةةرام. مةةةةةاٌكروؼرام H2O2 239.26 فةةةةةً البةةةةةذور نقةةةةةع معاملةةةةةة عنةةةةةد متوسةةةةةط واعلةةةةةى

 بقدرتةةةةه الهٌةةةةدروجٌن بٌروكسةةةةٌد مةةةةن المتولةةةةد -OH الهٌدروكسةةةةٌل جةةةةذر بتمٌةةةةز ذلةةةةك وٌفسةةةةر

 بعملٌةةةةة البروتٌنٌةةةةة الجزٌئةةةةات ومنهةةةةا الخلٌةةةةة داخةةةةل الحٌوٌةةةةة الجزٌئةةةةات جمٌةةةةع مهاجمةةةةة علةةةةى

 تجمةةةةع الةةةةى ٌةةةةإدي ممةةةةا (, 2009. الةةةةوهٌبً) البةةةةروتٌن اتةةةةالؾ الةةةةى مإدٌةةةةا البةةةةروتٌن اكسةةةةدة

 .البرولٌن ومنها االمٌنٌة االحماض

 البةةةرولٌن محتةةةوى بلةةةػ اذ,  ؼرٌةةةب ابةةةً الصةةةنؾ علةةةى معنوٌةةةا انتصةةةار لصةةةنؾا وتفةةةوق

 إلةةةةةى ذلةةةةةك وٌعةةةةةزى.  تةةةةةابعالت علةةةةةى للصةةةةةنفٌن  1-ؼةةةةةرام. مةةةةةاٌكروؼرام 233.18 و 238.67

 البةةةةةةرولٌن تجمٌةةةةةةع الٌةةةةةةات فةةةةةةً واختالفهمةةةةةةا الوراثٌةةةةةةة صةةةةةةفاتهما فةةةةةةً الصةةةةةةنفٌن اخةةةةةةتالؾ

 . (2012,  الصمٌدعً)

 اذ,  النقةةةةع ومعةةةةامالت االصةةةةناؾ بةةةةٌن معنةةةةوي تةةةةداخل تةةةةوافر إلةةةةى( 13) الجةةةةدول اشةةةةار

  242.38 لةةةه البةةةرولٌن محتةةةوى متوسةةةط فكةةةان H2O2 بةةةـ  النقةةةع عنةةةد انتصةةةار الصةةةنؾ تفةةةوق

 تفةةةةوق اذ,  الةةةةري وفتةةةةرات االصةةةةناؾ بةةةةٌن معنوٌةةةةا تةةةةداخال ووجةةةةد,  1-ؼةةةةرام. مةةةةاٌكروؼرام

 253.63 مقةةةةةداره بةةةةةرولٌن علةةةةةى واحتةةةةةوى ا  ٌومةةةةة 15 كةةةةةل الةةةةةري عنةةةةةد انتصةةةةةار الصةةةةةنؾ

 .  1-ؼرام. ماٌكروؼرام
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 محتةةةةوى متوسةةةةط وبلةةةةػ,  الةةةةري وفتةةةةرات النقةةةةع معةةةةامالت بةةةةٌن معنةةةةوي تةةةةداخل وجةةةةد 

 . ا  ٌوم 15 كل والري H2O2 بـ النقع  عند 1-ؼرام. ماٌكروؼرام 252.43 البرولٌن

 بةةةةـ البةةةةذور نقةةةةع عنةةةةد انتصةةةةار للصةةةةنؾ فكانةةةةت البرولٌنةةةةً للمحتةةةةوى تولٌفةةةةة افضةةةةل امةةةةا

H2O2 1-ؼرام. ماٌكروؼرام 257.26 وبلػ ا  ٌوم 15 كل الري وعند . 

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 13) جدول

 . (1غرام. ماٌكروغرام) البرولٌن محتوى

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 213.66 228.00 244.60 228.75 

H2O2 223.86 237.00 247.60 236.15 

IAA 226.60 234.53 242.76 234.63 

 
 انتصار

H2O 218.80 232.76 249.40 233.65 

H2O2 226.93 242.96 257.26 242.38 

IAA 227.96 237.70 254.23 239.96 

L . S . D   0.05 1.252 0.724 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 233.18 244.98 233.17 221.37 غرٌب ابو

 238.67 253.63 237.81 224.56 انتصار

L . S . D   0.05 0.724 0.511 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 216.23 230.38 247.00 231.20 

H2O2 225.39 239.98 252.43 239.26 

IAA 227.28 236.11 248.99 237.46 

L . S . D   0.05 0.886 0.418 

  249.30 235.49 222.96 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.511 
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اصٌص . السنابل عدد 4 -8-2
1

. 

 مةةةن مبكةةةرة مراحةةةل فةةةً تتحةةةدد والتةةةً المهمةةةة الحاصةةةل مكونةةةات مةةةن السةةةنابل عةةةدد ان

 الةةةةبعض ان,  متةةةةؤخرة مرحلةةةةة فةةةةً إال بهةةةةا التحسةةةةس ٌمكةةةةن ال انةةةةه رؼةةةةم,  المحصةةةةول حٌةةةةاة

 التةةةً العملٌةةةات ان اذ,  ذلةةةك ؼٌةةةر الحقٌقةةة لكةةةن السةةةنابل طةةةرد مرحلةةة فةةةً تتكةةةون انهةةةا ٌتصةةور

 او تؤسةةةٌس بعةةةد تبةةةدأ  ـةةةـ السةةةنابل عةةةدد ضةةةوئها فةةةً ٌتحةةةدد التةةةً ـةةةـ االشةةةطاء تكةةةوٌن إلةةةى تقةةةود

 ( .1999,  ودإدا) الحقل فً النباتات ترسٌ 

 السةةةةةنابل عةةةةةدد خفةةةةةض فةةةةةً الةةةةةري لفتةةةةةرات المعنةةةةةوي التةةةةةؤثٌر( 14) الجةةةةةدول ٌوضةةةةة 

 بكمٌةةةة المةةةاء فراتةةةو عةةةدم إلةةةى ذلةةةك سةةةبب وٌرجةةةع , سةةةنبلة 6.72 إلةةةى 13.66 مةةةن باالصةةةٌص

 الةةري ُمةةدد تباعةةد عنةةد السةةاق اسةةتطالة وبداٌةةة الفةةرو  انتةةا  مةةدة خةةالل الٌةةه الحاجةةة عنةةد كافٌةةة

 (.1984,  الزوبعً)

,  H2O2 بةةةـ النقةةةع و IAA بةةةـ النقةةةع معةةةاملتً علةةةى معنوٌةةةا بالمةةةاء  النقةةةع معاملةةةة تفوقةةةت 

 بةةةةـ للنقةةةةع 1-اصةةةةٌص . سةةةةنبلة 8.44 بلةةةةػ بٌنمةةةةا.  باالصةةةةٌص 17.39 السةةةةنابل عةةةةدد بلةةةةػ اذ

H2O2 بةةةـ للنقةةةع 1-اصةةةٌص . سةةةنبلة 4.83 و IAA  .االشةةةطاء نسةةةبة ةزٌةةةاد إلةةةى السةةةبب وٌعةةةود 

 للنبةةات السةةنابل عةةدد توسةةطم زٌةةادة إلةةى ادت التةةً بالمةةاء النقةةع لمعاملةةة(  9الجةةدول) الخصةةبة

. 

 1-اصةةٌص . السةةنابل عةةدد فةةً الحنطةةة صةةنفً بةةٌن المعنةةوي الفةةرق إلةةى الجةةدول وٌشةةٌر

 بلةةةةػ حةةةةٌن فةةةةً,  1-اصةةةةٌص . سةةةةنبلة 11.11 اعطةةةةى حٌةةةةث ؼرٌةةةةب ابةةةةو الصةةةةنؾ وتفةةةةوق. 

 إلةةةةةى هةةةةةذا سةةةةةبب وٌعةةةةةزى.  انتصةةةةةار للصةةةةةنؾ 1-اصةةةةةٌص . سةةةةةنبلة 9.33 عةةةةةددها متوسةةةةةط

 ٌتوقةةةع للتفرٌةةةع العالٌةةةة القابلٌةةةة ذات االصةةةناؾ ان اذ,  للتفرٌةةةع الصةةةنفٌن قابلٌةةةة فةةةً االخةةةتالؾ

 القابلٌةةةةة ذات باالصةةةةناؾ قارنةةةةةم المسةةةةاحة وحةةةةدة فةةةةً السةةةةنابل مةةةةن عةةةةدد اعلةةةةى تعطةةةةً ان

 ودإدا علٌةةةه حصةةةل مةةةا مةةةع النتٌجةةةة هةةةذه اتفقةةةت(. Baker ,1988 و Hucl) للتفرٌةةةع الواطئةةةة

 دراسةةةته فةةةً الداخلةةةة الحنطةةةة اصةةةناؾ بةةةٌن المعنوٌةةةة عالٌةةةة فروقةةةات إلةةةى اشةةةار الةةةذي( 1999)

. وانتصةةةةار , واللطٌفٌةةةةة , 3وتمةةةةوز , 2تمةةةةوز االصةةةناؾ علةةةةى 3ؼرٌةةةةب ابةةةةو الصةةةةنؾ وتفةةةوق

 علةةةةةى Bandaraz الصةةةةةنؾ تفةةةةةوق اذ( 1998) االصةةةةةٌل الٌةةةةةه وصةةةةةل مةةةةةا مةةةةةع تتفةةةةةق كمةةةةةا

 .2م/  سنبلة 470.9 واعطى دراسته فً الداخلة الباقٌة االصناؾ

 1-اصٌص . السنابل عدد ازداد اذ,  النقع ومعامالت االصناؾ بٌن عالً معنوي تداخل ظهر

 ابةو الصةنؾ اعطةى فقةد,  اسةتجابتهما نسةبة فةً تباٌنةا الصةنفٌن ان اال,  بالمةاء النقةع عند للصنفٌن

 اعطةةى بٌنمةةا,  1-اصةةٌص . سةةنبلة 18.89 بلةةػ السةةنابل لعةةدد متوسةةط اعلةةى بالمةةاء المنقةةو  ؼرٌةب

 وٌشةٌر.  1-اصةٌص . سةنبلة 4.44 بلةػ الصةفة لهةذه متوسةط اقةل IAA  بـ المنقو  انتصار الصنؾ

 بتباعةد للصنفٌن السنابل عدد انخفض اذ,  الري ُمدد و االصناؾ بٌن المعنوي التداخل إلى الجدول

 الري عند ؼرٌب ًاب للصنؾ 1-اصٌص . سنبلة 14.33 السنابل لعدد متوسط اعلى وبلػ الري ُمدد

 . اٌام 5 كل
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 بالماء النقع معاملة تــوتفوق,  الري وفترات النقع معامالت بٌن المعنوٌة عالً تداخل وجد 

 . 1-اصٌص . سنبلة 22.17 عددها سنابل وانتجت اٌام 5 كل الري عند

 ثٌرهةةةاؤت فةةةً ةالثالثةةة الدراسةةةة عوامةةةل بةةةٌن التةةةداخل معنوٌةةةة إلةةةى نفسةةةه الجةةةدول ٌشةةةٌر

 باالصةةةٌص السةةةنابل  مةةةن عةةةدد ربةةةاك علةةةى للحصةةةول تولٌفةةةة افضةةةل وان,  الصةةةفة هةةةذه علةةةى

 .  اٌام 5 كل والري بالماء بذورهما المنقوعة وانتصار ؼرٌب ًاب الصنفٌن بزراعة هً

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 14) جدول

  1اصٌص.السنابل عدد

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 21.67 18.67 15.33 18.89 

H2O2 13.00 8.67 6.00 9.22 

IAA 7.33 5.67 2.67 5.22 

 
 انتصار

H2O 21.67 15.67 10.33 15.89 

H2O2 11.33 7.67 4.00 7.67 

IAA 6.00 5.33 2.00 4.44 

L . S . D   0.05 1.570 0.908 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 11.11 8.00 11.00 14.33 غرٌب ابو

 9.33 5.44 9.56 13.00 انتصار

L . S . D   0.05 0.908 0.523        

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 22.17 17.17 12.83 17.39 

H2O2 12.16 8.17 5.00 8.44 

IAA 6.66 5.50 2.33 4.83 

L . S . D   0.05 1.111 0.640 

  6.72 10.28 13.66 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.640 
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 . بالسنبلة الحبوب عدد 4 -9-2

 محاصةةةٌل فةةةً االساسةةةٌة الحاصةةةل مكونةةةات اهةةةم احةةةد هةةةو السةةةنبلة فةةةً الحبةةةوب عةةةدد ان

 تةةةؤثٌر تحةةةت ٌقةةةع الحبةةةوب مةةةن عةةةدد اكبةةر انتةةةا  ان.  الحنطةةةة مقةةةدمتها وفةةةً الصةةةؽٌرة الحبةةوب

 (.1999,وجدو  عطٌة) بٌئً تؤثٌر تحت ٌقع خرآ جانب ومن جانب من وراثً

 بةةةٌن معنوٌةةةة احصةةةائٌة فروقةةةات وجةةةود إلةةةى( 15) الجةةةدول فةةةً المبٌنةةةة النتةةةائ  اشةةةارت 

 نقةةةع ومعةةةامالت  االصةةةناؾ مةةةن لكةةةل المنةةةاظرة بالسةةةنبلة الحبةةةوب لعةةةدد الحسةةةابٌة المتوسةةةطات

 الحبةةةوب عةةدد علةةى سةةلبً اثةةر الةةري ُمةةدد لتباعةةةد فكةةان.  بٌنهةةا والتةةداخل الةةري ُمةةدد و البةةذور

 عنةةةد متوسةةةط اعلةةةى وبلةةةػ الةةةري فتةةةرات بتباعةةةد الصةةةفة هةةةذه متوسةةةط انخفةةةض اذ,  بالسةةةنبلة

 47.82 ٌةةةوم 15 كةةةل الةةةري عنةةةد متوسةةةط واقةةةل,  1-سةةةنبلة.  حبةةةة 79.97 اٌةةةام 5 كةةةل الةةةري

 ـةةـ القاسةةٌة الظةةروؾ فعنةةد,  النبةةات بتطةةور تتعلةةق اسةةباب إلةةى ذلةةك ٌعةةزى وقةةد. 1-سةةنبلة.  حبةةة

 المةةواد علةةى الحاصةةل مكونةةات بةةٌن شةةدٌدة المنافسةةة تكةةون ـةةـ الحالةةة هةةذه فةةً المةةائً االجهةةاد

 اسةةةتؽالل ٌتةةةٌ  ممةةةا اوال   ٌتكةةةون الفعالةةةة الفةةةرو  عةةةدد ان المعةةةروؾ فمةةةن,  المتكونةةةة الؽذائٌةةةة

 متةةةؤخرا الحبةةوب تكةةةوٌن طةةور ٌةةاتً بٌنمةةةا,  تكوٌنهةةا مةةةدة فةةً المتةةوافرة الؽذائٌةةةة المةةواد معظةةم

 (.1999,  ودإدا) جاهزة ؼذائٌة مواد من متوافر هو ما فٌه ٌتحكم العدد هذا وان

 لعدد متوسط اعلى المعاملة هذه اعطت اذ,  المعامالت بقٌة على بالماء النقع معاملة تفوقت  

 متوسط اقل IAA بـ المنقوعة المعاملة اعطت حٌن فً,  1-سنبلة. حبة 74.22 بلػ بالسنبلة الحبوب

 الةدور إلةى بالمةاء النقةع بمعاملةة الصةفة هةذه تةؤثر سةبب ٌعةود وربمةا,  1-سنبلة.  حبة 58.05 وبلػ

 فةً وتوفٌرهةا المصةبات إلةى المصةادر مةن الكاربوهٌدراتٌةة المةواد نقل فً للماء والفعال االٌجابً

 ونموهةا الخصةبة الفةرو  لتطةور فرصةة اعطةى مما والفعالة الحدٌثة النمو لمراكز المناسب الوقت

 (. 2005,  حسن) بالسنبلة الحبوب عدد زٌادة وبالتالً

 عةددها زاد اذ,  السةنبلة حبةوب عةدد فةً الصةنفٌن بةٌن المعنوٌةة الفةروق( 15) الجدول ٌبٌن

 تبةةاٌن اسةةاس علةةى وٌفسةةر.  ؼرٌةةب ًابةة الصةةنؾ عةةن% 12.7 وبنسةةبة انتصةةار للصةةنؾ معنوٌةةا

 ٌةإدي السةاق قصةر ان اذ.  السةاق طةول فةً اختالفهةا عن فضال وراثٌا بٌنها فٌما الحنطة اصناؾ

 ٌتفةق وهةذا( . 1999,  ودإدا) االجهاض قلة او الحبوب مواقع ونشوء الساق بٌن المنافسة قلة إلى

 بٌنمةا,  1-سةنبلة . حبةة 60.38 واعطةى 2تمةوز الصةنؾ تفةوق اذ( , 1998) االصةٌل وجده ما مع

( 1999) ودإدا حصةل كمةا.  1-سةنبلة . حبةة 27.81 وبلةػ متوسةط اقةل صةابربٌك الصةنؾ اعطى

 و 2تمةةةوز االصةةةناؾ عةةةن%  35.6 و 30.5و 8.8و 2.6 وبنسةةةبة 3تمةةةوز للصةةةنؾ تفةةةوق علةةةى

 .   الزراعة من ولموسمٌن الترتٌب على وانتصار اللطٌفٌة و ابوؼرٌب

 نقع عند وانتصار ؼرٌب ابو الصنفان تفوق اذ,  النقع ومعامالت االصناؾ بٌن تداخل ظهر

 . حبةة 74.42 و 74.02 بلةػ سةنابلهما فةً الحبةوب مةن عدد اعلى على وحصال , بالماء بذورهما

 علةى ؼرٌةب ابةو الصةنؾ حصةل اذ,  الةري ُمةدد و االصةناؾ بةٌن معنةوي تداخل وظهر.  1-سنبلة

 .  االعلى المتوسط وهو اٌام 5 كل الري عند 1-سنبلة . حبة 81.25
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 بالمةاء النقةع معاملةة وتفوقةت الةري ُمةدد و النقةع معةامالت بةٌن المعنوٌةة عالً تداخل ظهر 

.  1-سةةنبلة . حبةةة 84.38 مقةةداره متوسةةط السةةنبلة فةةً الحبةةوب عةةدد ببلةةوغ اٌةةام خمسةةة كةةل والةةري

 إلةى السةنبلة حبةوب عدد ووصل.  واالصناؾ النقع ومعامالت الري ُمدد بٌن معنوي تداخل وظهر

.  1-سةنبلة . حبةة 85.40 وبلةػ اٌةام 5 كةل ورٌها بالماء انتصار الصنؾ بذور نقع عند له حد اعلى

 20.90 وبلةػ  ا  ٌومة 15 كل والري H2O2 و IAA  بـ ابوؼرٌب الصنؾ بذور نقع عند له حد واقل

 . 1-سنبلة . حبة

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 15) جدول

 . بالسنبلة الحبوب عدد

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 83.36 74.70 64.00 74.02 

H2O2 80.23 60.60 20.90 53.91 

IAA 80.23 60.60 20.90 53.91 

 
 انتصار

H2O 85.40 73.50 64.36 74.42 

H2O2 81.06 71.13 62.63 71.61 

IAA 69.63 62.83 54.16 62.21 

L . S . D   0.05 1.128 0.650      

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 60.61 35.26 65.30 81.25 غرٌب ابو

 69.41 60.38 69.15 78.70 انتصار

L . S . D   0.05 0.650      0.375 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 84.38 74.10 64.18 74.22 

H2O2 80.64 65.86 41.76 62.75 

IAA 74.93 61.71 37.53 58.05 

L . S . D   0.05 0.780 0.461 

  47.82 67.22 79.97 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.461 
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 (.  غم) حبة 100 وزن 4 -10-2

 ةٌةالبٌئ بةالمإثرات وتتةؤثر الحبةوب لمحاصةٌل الحاصةل مكونةات احةدى حبةة ئةةام وزن صفة دّ تع

 الفتةرة خةالل المصةدر من ممثلة ؼذائٌة مواد من لها ٌجهز ما مقدار على للحبة النهائً الوزن وٌعتمد

 (.      Ellis,1980و Kirby) الفسٌولوجً النض  وحتى االخصاب من

,  الحاصةل الةنقص( 16) الجدول وٌوض ,  حبة 100 وزن تقلٌل إلى الري ُمدد فً التباعد ادى 

.  ا  ٌومة 15 كةل الةري عنةد ؼةم 1.87 إلةى وانخفةض,  ؼةم 3.45 اٌةام 5 كةل الةري عند الوزن كان اذ

 انخفاض إلى ادى مما الضوئً البناء عملٌة على رأثّ  الذي المائً االجهاد تؤثٌر إلى السبب ٌعود وربما

 بشةكل مبنةً الحبةة نمةو وان للحبة النهائً الوزن تحدٌد عن ولةإالمس المؽذٌات تجهٌز فترة معدل فً

 ( .2005,  حسن) المؽذٌات هذه تدفق على كبٌر

 ؼةم 3.07 وبلةػ بالمةاء النقةع معاملةة عنةد كةان حبة  100لـ وزن اعلى ان إلى نفسه الجدول ٌبٌن

.  ؼةم 2.40 وبلةػ IAA بةـ النقةع لمعاملةة كةان فقةد وزن اقةل اما.  المعامالت باقً عن معنوٌا واختلؾ

 الضةوئً بنةاءال صةافً معةدل وزٌادة النمو صفات تحسٌن فً الماء اهمٌة إلى ٌعود التفوق هذا وسبب

( . 2005,  حسةةن) الحبةةوب وزن علٌةةه ٌعتمةةد والةةذي المؽةةذٌات تصةةنٌع فةةً زٌةةادة إلةةى ٌةةإدي ممةةا

,  ؼةم 2.69 وبلػ الماء بمعاملة  مقارنته عند  H2O2 بـ المعاملة عند معنوٌا حبة 100 وزن وانخفض

 فةً اعاقةة الةى ٌإدي مما النباتٌة للخالٌا ومحطم الخلوي الؽشاء نظام على ا  سام ا  تاثٌر H2O2 لـ ان إذ

 ( .  liheng He,2009 ) الضوئً البناء عملٌة

 علةةى معنوٌةةا ابوؼرٌةةب الصةةنؾ تفةةوق ذإ حبةةة 100 وزن فةةً الصةةنفٌن بةةٌن الفةةرق النتةةائ  تبةةٌن

 وراثٌا االصناؾ تباٌن اساس على ذلك وٌفسر.  تابعالت على ؼم 2.69 و 2.77 بواقع انتصار الصنؾ

 الكةرٌم وعبةد( 1993) خةرونآو ابةراهٌم ذكةره مةا مةع النتةائ  هةذه وتتفق( . 1999,ودإدا) بٌنها فٌما

 دراسة فً الداخلة الوراثٌة والتراكٌب االصناؾ اختالؾ إلى اشاروا اذ( , 1998) واالصٌل( 1995)

 . حبة 100 الـــ وزن بمتوسط منهم كل

 الصةنفٌن مةن كةل تفوق اذ,  النقع ومعامالت االصناؾ بٌن تداخل تواجد إلى( 16) الجدول اشار

 بةةٌن تةةداخل وظهةةر,  تةةابعالت علةةى ؼةةم 3.06 و 3.10 لهمةةا حبةةة 100 وزن وكةةان بالمةةاء النقةةع عنةةد

 3.44 بلةػ حبة 100 لـ وزن اثقل اٌام 5 كل المروي ؼرٌب ابً للصنؾ وكان الري ُمدد و صناؾاال

 5 كةل الري عند بالماء النقع معاملة تفوقت اذ,  الري ُمدد و النقع معامالت بٌن تداخل ظهر كما.  ؼم

 ومعةامالت االصةناؾ بةٌن معنةوي تةداخل وظهةر.  حبةة 100 لةـ ؼةم 3.80 مقةداره وزنا وسجلت اٌام

 وري بالمةةاء بةةذوره نقةةع عنةةد انتصةةار للصةنؾ ؼةةم 3.88 حبةةة 100 وزن بلةةػ اذ,  الةةري ُمةةدد و النقةع

   .  اٌام 5 كل النباتات
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 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 16) جدول

 . (غم) حبة 100 وزن

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 3.73 3.10 2.47 3.10 

H2O2 3.42 3.08 1.68 2.72 

IAA 3.17 2.79 1.46 2.47 

 
 انتصار

H2O 3.88 3.11 2.19 3.06 

H2O2 3.23 2.88 1.89 2.66 

IAA 3.07 2.42 1.55 2.34 

L . S . D   0.05 0.102 0.059 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 2.77 1.87 2.99 3.44 غرٌب ابو

 2.69 1.88 2.80 3.39 انتصار

L . S . D   0.05 0.059 0.033 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 3.80 3.10 2.33 3.07 

H2O2 3.32 2.98 1.78 2.69 

IAA 3.12 2.60 1.50 2.40 

L . S . D   0.05 0.071 0.043 

  1.87 2.89 3.45 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 0.043 
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اصٌص . غم( )الباٌولوجً) الحٌوي الحاصل  4 -11-2
1

. ) 

 موسةةةم خةةةالل النبةةةات ٌنتجهةةةا التةةةً الكلٌةةةة الجافةةةة للمةةةادة مقٌاسةةةا البةةةاٌولوجً الحاصةةةل ٌعةةةد

 بنةةةةاءال عملٌةةةةة وتعتمةةةةد.  والتةةةةنفس الضةةةةوئً بنةةةةاءال عملٌتةةةةً بةةةةٌن الفةةةةرق عةةةةن والناتجةةةةة النمةةةةو

 طبٌعةةةة علةةةى ٌعتمةةةد والةةةذي للمحصةةةول الخضةةةري الكسةةةاء كفةةةاءة علةةةى كبٌةةةرة بدرجةةةة الضةةةوئً

 خةةةةالل الشمسةةةةٌة االشةةةةعة واسةةةةتخدام اعتةةةةراض فةةةةً االخةةةةرى الزراعٌةةةةة والعملٌةةةةات الصةةةةنؾ

 (.1999,ودإدا) النمو موسم

 كةةةان اذ,  الةةةري ُمةةةدد بةةةاختالؾ البةةةاٌولوجً الحاصةةةل اخةةةتالؾ إلةةةى( 17) الجةةةدول ٌشةةةٌر

 55.60 الصةةةفة لهةةةذه متوسةةةط اعلةةةى وبلةةةػ,  علٌةةةه المعنوٌةةةة عةةةالً ا  سةةةلبٌ ا  تةةةؤثٌر المةةةائً لالجهةةةاد

 الةةةري عنةةةد 1-اصةةةٌص . ؼةةةم 14.51 متوسةةةط واقةةةل,  اٌةةةام 5 كةةةل الةةةري عنةةةد 1-اصةةةٌص . ؼةةةم

 النمةةةو اختةةةزال الةةةى تةةةإدي التةةةً المةةةائً االجهةةةاد ظةةةروؾ  إلةةةى السةةةبب وٌعةةةزى. ا  ٌومةةة 15 كةةةل

 و Denmead) المتراكمةةةة الجافةةةة المةةةادة خفةةةض الةةةى ٌةةةإدي ممةةةا الخالٌةةةا توسةةةع قلةةةة نتٌجةةةة

Shaw ,1960   .) 

 . ؼةةةةم 60.84 والبةةةةالػ بالمةةةاء البةةةةذور نقةةةع لمعاملةةةةة البةةةةاٌولوجً الحاصةةةل متوسةةةةط تفةةةوق

 معاملةةةة تفةةةوق إلةةةى السةةةبب وٌعةةةود.  IAA بةةةـ والنقةةةع H2O2 بةةةـ النقةةةع معةةةاملتً علةةةى 1-اصةةةٌص

 و 10 نالجةةةةدوال)  والجةةةذري الخضةةةري للمجمةةةوعٌن الجةةةاؾ الةةةوزن صةةةفة فةةةً بالمةةةاء النقةةةع

11) 

 الصةةةةنؾ وتفةةةةوق,  الدراسةةةةة فةةةةً الداخلةةةةة الحنطةةةةة لصةةةةنفً البةةةةاٌولوجً الحاصةةةةل اختلةةةةؾ

 . ؼةةةم 37.04 قةةةدره باٌولوجٌةةةا حاصةةةال اعطةةةى اذ,  انتصةةةار الصةةةنؾ علةةةى معنوٌةةةا ؼرٌةةةب ابةةةو

 هةةةةذا تفسةةةةٌر وٌمكةةةةن.  1-اصةةةةٌص . ؼةةةةم 32.55 انتصةةةةار الصةةةةنؾ اعطةةةةى بٌنمةةةةا,  1-اصةةةةٌص

 الورقٌةةةة مسةةةاحتهما فةةةً االخةةةتالؾ إلةةةى الحنطةةةة صةةةنفً بةةةٌن البةةةاٌولوجً الحاصةةةل فةةةً التبةةةاٌن

 و 7 الجةةةداول الٌةةةه اشةةةارت كمةةةا,  التفرٌةةةع علةةةى قابلٌتهمةةةا واخةةةتالؾ الكلةةةً الجةةةاؾ ووزنهمةةةا

 االصةةةةٌل نتةةةةائ  مةةةةع النتةةةةائ  هةةةةذه وتتفةةةةق.  المةةةةذكورة الصةةةةفات مناقشةةةةة عنةةةةد 9 و 11 و 10

 الصةةةةةنؾ وتفةةةةةوق,  الصةةةةةفة هةةةةةذه فةةةةةً الوراثٌةةةةةة والتراكٌةةةةةب االصةةةةةناؾ اختلفةةةةةت اذ( 1998)

Bandaraz 1-هةةةةـ . طةةةةن 15.4 مقةةةةداره باٌولوجٌةةةةا حاصةةةةال وأعطةةةةى االصةةةةناؾ بقٌةةةةة علةةةةى  .

 فةةةةً كبٌةةةةر تبةةةةاٌن إلةةةةى اشةةةةار الةةةةذي( 1999) ودإدا علٌةةةةه حصةةةةل مةةةةا مةةةةع النتةةةةائ  تتفةةةةق كمةةةةا

 الصةةةةةةنؾ وتفةةةةةةوق,  دراسةةةةةةته فةةةةةةً الداخلةةةةةةة الحنطةةةةةةة اصةةةةةةناؾ بةةةةةةٌن البةةةةةةاٌولوجً الحاصةةةةةل

 بٌنمةةةا,  1-هةةةـ. طةةن 15.4 مقةةةداره باٌولوجٌةةا حاصةةةال وأعطةةى االصةةةناؾ بقٌةةة علةةةى 3ابوؼرٌةةب

 و 13.7 باٌولوجٌةةةةا حاصةةةةال وانتصةةةةار , 2وتمةةةةوز , واللطٌفٌةةةةة , 3تمةةةةوز االصةةةةناؾ اعطةةةةت

 .  الترتٌب وعلى 1-هـ. طن 9.4و 12.1 و 12.4
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 متوسةةةط اعلةةةى فكةةةان,  النقةةةع ومعةةةامالت االصةةةناؾ بةةةٌن تةةةداخل( 17) الجةةةدول مةةةن ٌالحةةةظ

. 1-اصةةةٌص . ؼةةةم 63.29 وبلةةةػ بالمةةةاء النقةةةع عنةةةد ؼرٌةةةب ًابةةة للصةةةنؾ البةةةاٌولوجً للحاصةةةل

 إلةةةى البةةةاٌولوجً الحاصةةةل متوسةةةط وصةةةل اذ,  الةةةري ُمةةةدد و االصةةةناؾ بةةةٌن اخةةةر تةةةداخل ظهةةةر

 عةةةالً تةةةداخل ووجةةةد.  اٌةةةام 5 كةةةل رٌةةةه عنةةةد ؼرٌةةةب ابةةةو للصةةةنؾ 1-اصةةةٌص . ؼةةةم 57.56

 . ؼةةةةم 94.37 الصةةةةفة هةةةةذه متوسةةةةط بلةةةةػ اذ,  النقةةةةع ومعةةةةامالت الةةةةري ُمةةةةدد بةةةةٌن المعنوٌةةةةة

 العوامةةةل بةةةٌن الثالثةةةً التةةةداخل وكةةةان.  اٌةةةام خمسةةةة كةةةل والةةةري بالمةةةاء النقةةةع عنةةةد 1-اصةةةٌص

 اٌةةةام 5 كةةةل والةةةري بالمةةةاء النقةةةع معاملةةةة فةةةً انتصةةةار الصةةةنؾ تفةةةوق اذ,  معنوٌةةةا المدروسةةةة

 . 1-اصٌص . ؼم 96.31 وبلػ

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 17) جدول

اصٌص.غم( )الباٌولوجً) الحٌوي الحاصل
1

) . 

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 92.44 61.67 35.78 63.29 

H2O2 52.34 35.11 6.95 31.46 
IAA 27.91 17.22 4.02 16.38 

 
 انتصار

H2O 96.31 53.29 25.60 58.40 
H2O2 44.27 24.27 9.97 26.17 

IAA 20.34 14.21 4.75 13.10 

L . S . D   0.05 2.110 3.478 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 37.04 15.58 38.00 57.56 غرٌب ابو

 32.55 13.44 30.59 53.64 انتصار

L . S . D   0.05 3.478 2.513 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 94.37 57.48 30.69 60.84 

H2O2 48.30 29.69 8.46 28.81 

IAA 24.12 15.71 4.38 14.73 

L . S . D   0.05 2.514 5.324 

  14.51 34.29 55.60 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 5.324 
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اصٌص.غم) الحبوب حاصل 12-2-4
1

. ) 

 لمكونةةةات المختلفةةةة التوافٌةةةق مةةةن محةةةدود ؼٌةةةر بعةةةدد ٌتحةةةدد للحبةةةوب النهةةةائً الحاصةةةل ان

 الحبةةةةوب حاصةةةةل وان المكونةةةةات هةةةةذه بةةةةٌن ٌحصةةةةل الةةةةذي التةةةةداخل او والتعةةةةوٌض الحاصةةةةل

 المؽةةةذٌات تجهٌةةةز علةةةى المنبةةةع قةةةدرة إلةةةى تعةةةود التةةةً الزراعٌةةةة بالعملٌةةةات رئةةةٌس بشةةةكل ٌحةةةدد

,  ودإدا) اخةةةةرى جهةةةةة مةةةةن المؽةةةةذٌات هةةةةذه خةةةةزن مةةةةن( الحبةةةةة) المصةةةةب وسةةةةعة جهةةةةة مةةةةن

1999.) 

 اذ,  الةةةةري ُمةةةةدد بتباعةةةةد الحبةةةةوب حاصةةةةل متوسةةةةط انخفةةةةاض إلةةةةى( 18) الجةةةةدول ٌشةةةةٌر

 تةةةابعالت علةةةى ا  ٌومةةة 15 و 10 و 5 كةةةل الةةةري عنةةةد1-اصةةةٌص.  ؼةةةم 7.9 و 23.0 و  39.2بلةةةػ

 السةةةنابل عةةةدد وهةةةً االخةةةرى الحاصةةةل مكونةةةات متوسةةةط انخفةةةاض إلةةةى السةةةبب ٌرجةةةع وربمةةةا, 

 بتباعةةةةد(  16 و 15 و 14 الجةةةةدول) حبةةةةة 100 ووزن 1-سةةةةنبلة . الحبةةةةوب وعةةةةدد 1-اصةةةةٌص .

,  حسةةةةن) الحاصةةةةل لمكونةةةةات النهائٌةةةةة المحصةةةةلة هةةةةو الحبةةةةوب حاصةةةةل ان إذ,  الةةةةري فتةةةةرات

2005. ) 

 حاصةةةل متوسةةةط بلةةةػ اذ,  االخةةةرى المعةةةامالت علةةةى معنوٌةةةا بالمةةةاء النقةةةع معاملةةةة تفوقةةةت

 1-اصةةةٌص.  ؼةةةم H2O2 18.9 بةةةـ النقةةةع لمعاملةةةة كةةةان بٌنمةةةا, 1-اصةةةٌص.  ؼةةةم 42.7 الحبةةةوب

 معاملةةةة تفةةةوق إلةةةى النتٌجةةةة هةةةذه اٌعةةةاز وٌمكةةةن. 1-اصةةةٌص.  ؼةةةم IAA 8.5 بةةةـ النقةةةع لمعاملةةةة و

( , 11و 10و 7 الجةةةةدول) الجةةةةاؾ الةةةةوزن زٌةةةةادة وبالتةةةةالً الورقٌةةةةة بالمسةةةةاحة بالمةةةةاء النقةةةةع

 ( .1999,  ودإدا)  المتاحة االنتا  عوامل باستؽالل المحصول كفاءة زٌادة هذا وٌعنً

.  ؼةةةم 25.2 ؼرٌةةةب ابةةةو الصةةةنؾ انةةةت  اذ,  الحبةةةوب حاصةةةل فةةةً الحنطةةةة صةةةنفا اختلةةةؾ

 وان. 1-اصةةةٌص.  ؼةةةم 21.5 انةةةت  الةةةذي انتصةةةار الصةةةنؾ علةةةى معنوٌةةةا وتفةةةوق,  1-اصةةةٌص

 وانتةةةا  القاعةةةدي التفرٌةةةع علةةةى قابلٌتهمةةةا فةةةً الصةةةنفٌن اخةةةتالؾ إلةةةى راجةةةع التبةةةاٌن هةةةذا تفسةةةٌر

 هةةةذه اتفقةةةت. 15و 9و 8 الجةةةداول فةةةً مبةةةٌن هةةةو كمةةةا,  السةةةنبلة حبةةةوب وعةةةدد خصةةةبة فةةةرو 

 بةةةةٌن معنوٌةةةةا اختالفةةةةا الحظةةةةوا اذ( 1993) خةةةةرونآو ابةةةةراهٌم علٌةةةةه حصةةةةل مةةةةا مةةةةع النتٌجةةةةة

 . الحبوب حاصل فً( 3 تموز و , 2 وتموز , مكسٌباك) الخبز حنطة اصناؾ

 ووصةةل ؼرٌةب ابةو الصةةنؾ تفةوق اذ,  النقةع ومعةةامالت االصةناؾ بةٌن معنةةوي تةداخل ظهةر

 حصةةل بٌنمةةا,  بالمةةاء النقةةع عنةةد 1-اصةةٌص.  ؼةةم 44.9 وبلةةػ االعلةةى الحةةد إلةةى الحبةةوب حاصةةل

 ظهر كما. 1-اصٌص.  ؼم 7.5 مقداره IAA بـ النقع عند للحبوب حاصل اقل على انتصار الصنؾ

 وبلةػ اٌةام 5 كةل الةري عنةد ؼرٌةب ابةو الصةنؾ وتفوق,  الري ُمددو االصناؾ بٌن معنوي تداخل

 الةري عنةد متوسةط اقل انتصار للصنؾ كان بٌنما,  1-اصٌص.  ؼم 40.5 الحبوب حاصل متوسط

 بلةػ اذ,  الةري ُمةددو النقةع معةامالت بةٌن تةداخل وظهةر.  1-اصةٌص.  ؼةم 6.9 وبلةػ ا  ٌوم 15 كل

 اقةل بلةػ بٌنمةا,  اٌةام 5 كةل والةري بالماء النقع عند 1-اصٌص.  ؼم 69.5 الحبوب حاصل متوسط

 .  ٌوم 15 كل والري IAA بـ النقع عند 1-اصٌص.  ؼم 1.2 متوسط
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 علةى تؤثٌرهةا فةً ةالثالثة الدراسة عوامل بٌن معنوي تداخل تواجد( 18) الجدول من وٌالحظ

 الصةةنؾ زراعةةة هةةو للحبةةوب حاصةةل اعلةةى علةةى للحصةةول تولٌفةةة افضةةل وان,  الحبةةوب حاصةةل

 .  اٌام 5 كل والري بالماء والنقع انتصار

 

 متوسط فً مختلفة ري ُمدد و الزراعة قبل الحنطة من صنفٌن بذور نقع تأثٌر(: 18) جدول

اصٌص.غم) الحبوب حاصل
1

) . 

 
 االصناف

  معامالت
 البذور نقع

 االصناف (ٌوم) الري ُمدد
× 
 النقع معامالت

5 10 15 

 
 غرٌب ابو

H2O 67.3 43.2 24.2 44.9 

H2O2 35.6 26.1 2.1 21.2 

IAA 18.6 9.5 0.8 9.6 

 
 انتصار

H2O 71.8 35.8 14.5 40.7 

H2O2 29.6 15.7 4.7 16.6 
IAA 12.8 8.1 1.6 7.5 

L . S . D   0.05 3.225 2.238 

 االصناف متوسط 

 االصناف
× 
 الري فترات

 25.2 9.0 26.2 40.5 غرٌب ابو

 21.5 6.9 19.8 38.0 انتصار

L . S . D   0.05 2.238 3.653 

 النقع معامالت متوسط 

 النقع معامالت
× 
 الري فترات

H2O 69.5 39.5 19.3 42.7 

H2O2 32.6 20.9 3.4 18.9 

IAA 15.7 8.8 1.2 8.5 

L . S . D   0.05 6.543 2.521 

  7.9 23.0 39.2 الري فترات متوسط

L . S . D   0.05 2.521 
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 االستنتاجات والتوصٌات  5

 االستنتاجات :

 إرتبط تحمل نباتات الحنطة للجفاؾ بزٌادة مستوٌات البرولٌن فً األوراق. – 1

إنتصار أكثر تحمال  للجفاؾ إلحتوائه على برولٌن أعلى مما فً صنؾ  أبً كان الصنؾ  – 2

 .3ؼرٌب

سلك الماء وبٌروكسٌد الهٌدروجٌن سلوكٌن متناقضٌن، إذ إزدادت معظم الصفات المدروسة  – 3

بعد نقع البذور بالماء بٌنما إنخفضت تلك الصفات بعد النقع ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن بإستثناء 

 من البرولٌن. محتوى األوراق

أدى تباعد مدد الري إلى إنخفاض معنوي فً معظم الصفات المدروسة بإستثناء محتوى  – 4

 البرولٌن الذي زاد بتباعد ُمدد الري كمإشر لتحمل الجفاؾ.

 

 التوصٌات :

( بهدؾ الحصول على نتائ  Hardeningإستخدام الماء لنقع بذور الحنطة كوسٌلة للتقسٌة )1 -  

 أفضل.

ستخدام منظمات نمو نباتٌة أخرى مثل حامض الجبرٌلٌك ومعٌقات نمو مثل الساٌكوسٌل أو إ – 2

 األثٌفون )مضادات الجبرٌلٌن( على أصناؾ مختلفة من الحنطة بوجود معامالت جفاؾ مختلفة.
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 المصادر –6

 المصادر العربٌة 6 - 1

محمد عوٌد العبٌدي وخزعل خضٌر ، اسكندر فرنسٌس وعماد محمود المعروؾ و ابراهٌم  
. استحداث اصناؾ جدٌدة من الحنطة مقاومة لمرض 1993الجنابً وعبد الباسط عباس.

صدأ االوراق وذات صفات انتاجٌة جٌدة باستخدام التقنٌات النووٌة. الحلقة الدراسٌة الخاصة 
لطاقة الذرٌة ومنظمة بالتشعٌع فً تطوٌر اجٌال نباتٌة محسنة المنعقدة من قبل الهٌؤة العربٌة ل

 بؽداد.  – 1993/ 11/ 3 – 1الطاقة الذرٌة العراقٌة للفترة من 

. استجابة صنفٌن من الذرة البٌضاء لالجهاد المائً تحت  2007، شذى عبد الحسن . احمد
 جامعة بؽداد. –ظروؾ الحقل . اطروحة دكتوراه. كلٌة الزراعة 

الوراثٌة والمظهرٌة ومعامالت المسار للصفات  . االرتباطات 1998علً سلٌم مهدي . االصٌل، 
( . اطروحة دكتوراه ــ كلٌة الزراعة .Triticum aestivum Lالحقلٌة فً حنطة الخبز )

 ــ جامعة بؽداد .

.استعمال منظمات النمو النباتٌة فً تطوٌع نبات زهرة  2002كامل مطشر مال . الجبوري، 
جامعة  –الشمس لتحمل الجفاؾ وتحدٌد احتٌاجاته المائٌة . اطروحة دكتوراه. كلٌة الزراعة 

 بؽداد. 

. تؤثٌر مستوٌات ومواعٌد اضافة  2009، صال  محمد ابراهٌم و ارول محسن انور .الجبوري
صنفٌن من الذرة الصفراء . المجلة االردنٌة للعلوم .  مختلفة من السماد النتروجٌنً فً نمو

 .64-84: 1, العدد  5المجلد 

. جدولة الري الناقص لمحصول الذرة الصفراء  2002، سٌؾ الدٌن عبد الرزاق سالم. الحدٌثً
 جامعة بؽداد . –لزٌادة كفاءة استخدام المٌاه. اطروحة دكتوراه . كلٌة الزراعة 

تؤثٌر اإلجهاد المائً على نمو وإنتاجٌة بعض  .2009اد وخالد عبٌد.ثامر ,محمد رش، الحنٌش
أصناؾ وهجن الذرة الصفراء فً محافظة دٌر الزور. المإتمر العلمً السابع. مركز 

 البحوث العلمٌة والزراعٌة , سورٌا .

، علً بن عبد هللا ومحمد بن سلٌمان السوٌلم وفهد بن عبد هللا الٌحٌى وكامل عوض الدرفاسً
. تؤثٌر الري بماء الصرؾ الصحً المعال  فً انتاجٌة  2002امل وعلً محمد العتر . ك

 محصول القم  تحت ظروؾ االجهاد المائً . مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الزراعٌة
.14(2(:)73-57.) 
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. االحصاء الحٌاتً . جامعة الموصل . مطبعة وزارة التعلٌم 1984، خاشع محمود .الراوي
 لً والبحث العلمً . العا

. تؤثٌر العجز فً مٌاه الري على محصول الذرة الصفراء  1984، احمد طالل فز . الزوبعً
 جامعة بؽداد .  –فً مراحل مختلفة من النمو . رسالة ماجستٌر. كلٌة الزراعة 

 . تؤثٌر مؽنطة البذور ومٌاه الري على تحمل نبات الذرة 2012 ، بثٌنة محمد .الصمٌدعً
 جامعة دٌالى. -( للجفاؾ. رسالة ماجستٌر. كلٌة التربٌة.Zea mays Lالصفراء )

. الزراعة الجافة اسسها وعناصر استثمارها . مطبعة مإسسة  1981، عبد هللا قاسم. الفخري
 جامعة الموصل .  -دار الكتب للطباعة والنشر

لعلوم, جامعة الملك سعود, . الملوحة ومضادات االكسدة. كلٌة ا 2009، محمد بن حمد.الوهٌبً
  .3-14(:3) 16المجلة السعودٌة للعلوم الحٌاتٌة.

.الجفاؾ المناخً بالمؽرب:خصائصه وعالقاته بآلٌات الدورة الهوائٌة 2002عبد العزٌز.، باحو
وأثره على زراعة الحبوب. أطروحة دكتوراه ، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة. جامعة 

 الرباط.

 تحسٌن الزراعة فً قبل الخضر بذور معاملة تؤثٌر.  2004رٌاض زٌدان .  متٌادي و، بوراس
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summary 

 

This study was conducted at the plant nursery of Diyala Agriculture 

Directorate during the winter season of 2011-2012 to investigate the 

effect of pre-plant seed treatment in increasing the drought tolerance of 

two varieties of wheat Abu Ghraib-3 and Intesar. 

The study consisted of two experiments; a laboratory experiment to 

study the effect of pre-plant seed treatment on the (rate and speed of 

germination, length of the radical and plumule, wet and dry weights of 

the radical and plumule). The second one was pot experiment to study 

the impact of pre-plant seed treatment and different irrigation periods 

on growth characteristics (plant height, leaf area, number of tillers , rate 

of fertile tillers , dry weight of the shoot and root, chlorophyll  and 

Proline content), and yield and yield components (number of 

spike/pots, number of grains per spike, weight of 100 grains , biological 

and grain yield) under the effect of three periods of irrigation (5,10 and 

15) days. 

 

The study has come up with the following results: 

1- Increasing the irrigation periods led to a significant reduction 
in most of the above-studied characteristics, except for Proline content 
which increased with the extended irrigation period. 

 

2- Pre-plant seed treatment with H2O2 concentration 30% caused 
a significant decrease in most of the above-studied characteristics 
compared to water treatment, with the exception of Proline content 
which increased by this treatment. 

 



 

3- Pre-plant seed treatment with IAA concentration 200 ppm 
caused a significant decrease in most of the above-studied 
characteristics  compared to water treatment, with the exception of 
Proline content which increased by this treatment.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


