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) كلوري�د الكالس�يوم (م في محطة أبحاث الخالص ،لمعرفة فاعلية نقع البذور بالماء وبمحل�ول مل�ح ٢٠٠٨فذت تجربة حقلية في الموسم الخريفي ن      
،Eس�تظھار مق�درة نبات�ات ال�ذرة البيض�اء ) GS3وGS2 و GS1(وتعريض نباتاتھا للشد المائي لمرة واحدة او  مرتين في مراح�ل نم�و مختلف�ة وھ�ي 

�نف��اف  Kafirص��ل الجف��ة .  لتحم��احة الورقي��يوم  زاد المس��ح كلوريدالكالس��ـمحلول مل��ـع ب��ائج إن النقـ��رت النت��م ١٠٨١١و  ١٠٦٨٠.٧٥اظھ�،  2س
و  ٦.١٢٠، بينما تفوق النقع بالماء  في زيادة محتوى ا[وراق من حامض الب�رولين  -1غم.ملغم٨٦٢.٠و  ٨٧١.٧٥ومحتوى الكلوروفيل في ا[وراق 

أدى الشد المائي الى نقص معنوي في ارتفاع النبات لمراحل مختلفة م�ن . ،  بتعرضھا للشد المائي لمرة واحدة ومرتين بالتتابع  -1غم. لغمم    ٦.٥٢٨
 ١٤١.١٤٨معنويا في خفض المس�احة الورقي�ة  GS1اثر التعرض للشد في مرحلة النمو .سم لمرة واحدة ومرتين بالتتابع ١٦٣.٧٥و  ١٥٩.١٢النمو 
لمرة واحدة ومرتين بالتتابع ، واعط�ت توليف�ة الت�داخل لنق�ع الب�ذور % ونسبة البروتين في ا[وراق  -1غم. محتوى ا[وراق من الكلوروفيل ملغمو 2سم

مھم�ة  يس�تنتج ان نق�ع ب�ذور ال�ذرة البيض�اء تع�د تقان�ة، اعل�ى محت�وى م�ن الب�روتين  GS2مرحلة النم�و Xالشد المائي لمرة واحدة او لمرتين  Xبالماء
 وضرورة ملحة لزيادة مقدرة نباتاتھا لتحمل ظروف الشد القاسية ، ولذلك يمك�ن ان تعط�ي حاص�p مقب�وE تح�ت ھ�ذه الظ�روف ، يوص�ى بنق�ع الب�ذور

pقبل الزراعة لتنشيط واستظھار مقدرة البذرة للتعبير عن نفسھا بفعالية كبيرة ، مما يمكنھا من تحمل الظروف القاسية مستقب.  
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Abstract: 
 

      A field experement was conducted of full season of 2008  in Al-Khalis Experimental Station  to investigate 
the effectiveness of  presowing seeds soaking in water  and ( CaCl2 ) solution then subjected the plants to water 
stress  for once and twice at growth stages of  GS1,GS2 and GS3 to show sorghum plants potentiality cv. Kafir 
of drought tolerance .                           
      Results showed that CaCl2 increased leaf area of 10680.75 and 10311.00 cm

2   and chlorophyll content of 
871.75 and 863.00 mg.g-1 respectively. While the water soaking was superior to increase leaf content of proline 
of 6.12 and 6.53 mg.g-1 which subjected to once or twice water- stressed reaspectively. Water stress led to 
significant decrease plant height in each growth stage of 163.75 and 159.12 cm for once and twice respectively. 
The stress at GS1 significantly effected on leaf area decrease of 148 and 141 cm2 and chlorophyll content of 852 
and 772 mg .g-1 ,while plants subjected to stress at GS2 gain the highest proline of 6.5 and 7.14 mg.g-1 and 
protein  % of  9.0 and 9.1% , for once and twice respectively .  
      The combination of water soaking x water stress (once or twice) x GS2 gain highest proline content. It was 
concluded that the soaking of sorghum seeds are important technique and urgent necessary to enhance their 
plants potentiality to tolerate stress environment. Thus it could gave an acceptable yield under these environment 
.Therefore, it is recommended to pre-sowing soak seeds with CaCl2  solutions to activate and derivate seed 
potentiality to actively express itself then it could tolerate stress environment. 
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  :المقدمة
   
ساعدت  تقنية تقسية البذور قب�ل الزراع�ة بنقعھ�ا ف�ي        

�ة او���ل ملحي���ي محالي���اء أو ف���و  الم���ات النم���ل لمنظم��محالي
النباتية  في التغلب على مشاكل كثيرة ومنھا الش�د الجف�افي 

(1997 ،Bray)  ي��، وأص�بحت م�ن الفعالي�ات ا[ساس�ية ف
�ع  ��ل النق��ذور بمحالي��رب  الب��ول ، اذ ان تش��ة المحص�خدم

�ا ��ذاء [جنتھ��ن الغ��افيا م��ا إض��وفر مخزون� وVaidehi(ي
Bharati،1989  ( ع�قب�ل الزراع�ة ب�ـ وأن فاعلية ھ�ذا النق

لھا ا[ثر الكبير في مرحل�ة نم�و ) الماء وأمpح الكالسيوم (
إذ يعود للم�اء ال�دور المھ�م وا[ساس�ي ف�ي بن�اء . البادرات 

وتنشيط ع�دد كبي�ر م�ن ا[نزيم�ات خ�pل المراح�ل ا[ول�ى 
، )   Creelman & et al.   ،1990(م�ن إنب�ات الب�ذرة 

����ي بن���رئيس ف���يوم ال���ن دور الكالس���p ع���ب فض��اء وتركي
�ة ��ية الخلوي��اري،(  ا[غش��ز ) ٢٠٠٧ا[نب��ل كمحف�، ويعم

   ). et al. Knight ،1992 &( لعدد من إنزيمات النمو 
�به      ��ة وش��اطق الجاف��من المن��راق ض��ع الع��النظر لموق�وب

�اج ���ددا ل©نت���امp مح���اء  ع���ا الم���د فيھ���ي يع���ة  ،والت��الجاف
�ن ����ر م����ه يعتب����ل ل����تخدام ا[مث����ا ان اEس����ي ، كم���الزراع
�د ��ا أري��اطق إذا م��ذه المن��ي ھ��اه ف��ي إدارة المي��ات ف�ا[ولوي
الوصول إلى حاص�ل جي�د م�ن حب�وب وعل�ف أخض�ر م�ن 

إن ري نباتات  الذرة البيضاء بكمي�ات م�ن . ھذا المحصول
الماء تمكنھ�ا  م�ن اEس�تفادة من�ه  بكف�اءة تع�د م�ن أولوي�ات 
العمليات الزراعية الخاصة بھذا المحصول الحقلي المھم ، 

�ة إذا ���ي الزراعي���ن ا[راض���ى م���بة العظم���ا ان النس��علمن
�يحي ��ري الس��روف ال��ت ظ��ع تح��راق تق��ي الع��تغلة ف�المس
�ى ��يطرة عل��ري والس��ة ال��ق جدول��ن طري��ك ع��رط ،وذل�المف
�ددھا ��ل ع��ه وتقلي��ل ري��ي ك��ول ف��اة للمحص��ة المعط�الكمي
�ى ��ا عل��ؤثر معنوي��و دون أن ت��ة للنم��و مختلف��ل نم�وبمراح

  . إنتاجيته 
�ض الم      ���ير بع���ادرة تش���ة الن���وارد المائي���ع  إن الم��راج

�دون ��يئة ب��ورة س��تخدامھا بص��تم اس��ة ي��ي المنطق��p ف�أص
إدارتھا على نحو مستدام وعند مقارنة مق�اييس ن�درة المي�اه 
مع تلك الخاص�ة ب�ا[من الغ�ذائي اتض�ح ب�أن ھنال�ك عpق�ة 
�ن ���ق ا[م���دم تحقي���اه وع���درة المي���ين ن���ة ب���اط موجب��ارتب

�ائ���ر الم���ح الفق���ذائي،اذ يوض���والي  الغ���ن %) ٤٣ (ي ح��م
�ر ���اه تفس���درة المي���ون ن���ذائي ك���ن الغ���ي ا[م���رات ف��التغي

ن التغيرات فـــ�ـي ا[م�ن الغ�ذائي ـــــــم %) ٥٠(واليـــح
  )Shideed  ،2005  (.   

�ات      ��دد الري��ل ع��ي  إن تقلي��دة ف��ائل المفي��ن الوس��د م�يع
إدارة المياه وزي�ادة كفاءتھ�ا ، ب�الرغم م�ن إن ھ�ذا ا[ج�راء 
�احات ���اف مس���ه اض���ل ، لكن���ي الحاص���ا ف���بب نقص���د س��ق
�رى ���ات أخ���وفير كمي���ى ت���وء إل���رى دون اللج���ة أخ��زراعي
�اء ��ذرة البيض��ة ال��را [ھمي��اء  ،نظ��ن الم��دة م��افية جدي�إض

�ة للجف�اف ، اذ باعتبارھا نموذجا لتكيف المحاصيل المقاوم
�يل  ���ل المحاص���ا جم���ق عليھ��، إذ ) Crop Camel(يطل

تدخل نبات�ات المحص�ول ف�ي ط�ور الس�كون عن�د تعرض�ھا 
للشد المائي وتعاود النشاط  بتوفر الماء لھا وتشغل المرتبة 
�ة ��د الحنط��ة ، بع��يل الحبوبي��ل المحاص��ي تسلس��ة ف�الخامس
�احة ���ث المس���ن حي���عير م���فراء والش���ذرة الص���رز وال��وال

�اج المنز���ة وا®نت���و . رع���ة ھ���ذه الدراس���ن ھ���دف م��إن الھ
�ة ���ل الزراع���ذور قب��ع الب���ات نق��ة عملي���ة فاعلي�أي  –معرف

واختزال عدد من الريات أثن�اء مراح�ل مختلف�ة  –تنشيطھا 

من نم�و نب�ات ال�ذرة البيض�اء ف�ي بع�ض  ص�فات نم�و ھ�ذا 
  .المحصول

  

  :الطرائقالمواد و
  

قبل ) Kafir(البيضاء صنف نقع قسم من بذور الذرة       
زراعتھا  بالماء المقطر وا°خر بمحلول كلوريد الكالسيوم 

س�اعة ، حت�ى ب�دء ) ٣٠(، ولم�دة تق�رب م�ن %٠.٤تركيز 
م�ل م�ن محل�ول النق�ع ف�ي ) ٥٠٠(استخدم . ظھور الجذير 
�عته ���ر س���ورة ) ١٠٠٠(بيك���ول بص���ة المحل���م تھوي���ل وت��م

�ذور المنق���عت الب��اء وض���د اEنتھ��تمرة ، وبع��ي مس���ة ف�وع
دقيق�ة ، ترك�ت لتج�ف ) ١٥(قطعة  قماش من الملم�ل لم�دة 

�ر ���دم تغي���د ع���ة عن���رت جاف���ة ، إذ اعتب���رارة الغرف���ي ح��ف
أما مع�امpت الش�د .  وزنھا، وبذا أصبحت جاھزة للزراعة

ف�ي ك�ل ) الشد لم�رة  واح�دة والش�د لم�رتين (المائي فكانت 
و المحصول،وحس�ب تقس�يم  ــ�ـراحل نمـــ�ـرحلة م�ن مـــ�ـم
) Eastin ،1972  ( ي���ل وھ��pث مراح��ى ث��مت إل�اذ  قس

تب�دأ    Growth Stage 1 (GS1)مرحل�ة النم�و ا[ول�ى
�ول ��ي بتح��ة ، وتنتھ��طح الترب��وق س��ادرات ف��ور الب��ن ظھ�م

أم�ا المرحل�ة . القمة النامية م�ن نم�و خض�ري إل�ى زھ�ري 
�ة   ��ور  (GS2) Growth Stage 2الثاني��ي بظھ�فتنتھ

�ة ���ا مرحل���اح وتتبعھ���وب اللق���ة  حب���و الثالث�� (GS3)النم
Growth Stage 3  ة�وتستغرق ھذه المرحلة الم�دة الواقع

بين ظھور حبوب اللقاح حتى النضج الفسيولوجي للب�ذور، 
�و ��ل نم��ا لمراح��ائي وفق��د م��امpت ش��pث مع��ون ث��ذا تك�ل
المحصول ، فض�p ع�ن معامل�ة ال�ري المس�تمر دون قط�ع 

�و��م النم��pل موس��ه خ��ة ري��ة و.  أي��ذه التجرب��ت ھ��ا طبق�فق
�وائية ���ات العش���ميم القطاع��قة  بتص���واح المنش���ب ا[ل�لترتي
�ة ���واح الرئيس���ت ا[ل���ررات، خصص���ة مك���ة بثpث��الكامل
�ذور ���ع الب���امpت نق���ا مع���ري، أم���اع  ال���امpت انقط��لمع

�ة���واح الثانوي���ا ا[ل���ت لھ���دة . فخصص���احة الوح���ت مس��كان
وتضم خمس�ة خط�وط بط�ول  ٢م٤×٤ )   اللوح(التجريبية 

�ين ال ٢���افة ب���رم والمس���ط وا°خ���وره ٠.٧٥خ����ين ج��م وب
م ، أما المس�افة ب�ين الخ�ط الح�ارس وكت�ف  ٠.٢٥وأخرى 

م بين المع�امpت  ٢م ، تركت فواصل  ٠.٥٠اللوح فكانت 
من لوح  الرئيسة ، لضمان عدم انتقال أو تسرب الماء افقيا

�ري��ة ال��اء عملي��ر أثن��ى آخ��ا . إل��داد ا[رض وتھيئتھ��د إع�بع
 ٥زرعت البذور داخل ا[لواح في سطور ، وذل�ك بوض�ع 

          . س�م  5بذور في كل جوره لضمان ا®نبات وبعمق 
�ة       ��ة بخدم��ة الخاص��ات الزراعي��ع العملي��ت جمي�أجري

ة المحصول وفقا للتوصيات، وشملت الترقيع للجور الفاش�ل
�ميد والمك����ـوالتس�����رة حفــ����ـافحة لحش�����ذرة ــ�����اق ال���ار س

Sesamia cretica Led.  ة�والتعشيب كلم�ا دع�ت الحاج
�ذلك���واح .ل���ة ري ا[ل���رت عملي���ة (ج���دات التجريبي��) الوح

بمضخة ديزل منصوبة عل�ى خ�زان ارض�ي يحص�ل عل�ى 
الماء م�ن قن�اة قريب�ة م�ن الموق�ع ،بحي�ث روي�ت ك�ل وح�دة 

���اوية م��ات متس��ة  بكمي��قتجريبي��ن طري��اء ع��داد ( ن الم�ع
�افة ) الم�اء��ائي .تح�دد في�ه الكمي�ة  المض�تم�ت آلي�ة الش�د الم

وفقا لمراحل نمو المحصول المشار إليھا سابقا ،أي عن�دما 
�ري ��ع ال��روض قط��و المف��ة النم��ى مرحل��ات إل��ل النبات�تص

استمر ري الوح�دات التجريبي�ة لجمي�ع المع�امpت ، .عنھا 
�ع ��وب قط��ة المطل��تثناء المعامل��تم باس��ذا ت��ا ، وبھ��ري عنھ�ال

�تنزاف ��تم اس��د أن ي��دة ، وبع��رة واح��ائي لم��د الم��ة الش�عملي

٣٧ 



  

ISSN:1994-7801      
  ٢٠١١، ١-العدد، ٣-المجلد                                                                     المجلة العراقية لدراسات الصحراء    

  

 
 

من الماء الجاھز ، يتم الري للمعامpت ويقطع ع�ن % ٥٠
المعاملة المطلوب قطع الري عنھا ، وبھذا تتم عملي�ة الش�د 

�و ��ل النم��ة مراح��ذا لبقي��رتين ، وھك��ائي لم��ة . الم��ا معامل�أم
�تمرة ����ت مس����تمر فكان����ري المس����و ال����ل نم����وال مراح���ط

قيس�ت .المحصول وحتى مرحلة النضج الت�ام وث�م الحص�اد
أطوال النباتات ، وحس�بت مس�احتھا الورقي�ة للنبات�ات عن�د 

تزھير ، وقدر محتوى الكلوروفيل في % 50وصولھا إلى 
ومحت�وى  (Mackinney،  1941) ا[وراق استنادا ال�ى 

�ـوقي ������ره ش������ا ذك������ا لم������رولين وفق������ن  الب�����ا[وراق م
�ـد��������ن تق ) ٢٠٠٣(ومحم��������p ع��������ـفض��������بة ـــ�������دير نس

�ـروتــــالب������ـى ـــــ������ـا الـــ������ـي ا[وراق وفقــــــــــ�����ين فــ
(1960 ،Vanshouwenbury وSchaffelen)   .              
�تخدام       ��ائيا باس��ا إحص��ل عليھ��ات المتحص��ت البيان�حلل

�ائي ���امج ا®حص���اطة البرن���اين ، بوس���ل التب���ة تحلي��طريق
)SAS ( ار���م اختي��وي ، وت��رق معن��ل ف��ار أق�) م.ف.أ(اختب

�ال ���توى احتم���د مس���طات ) % ٥(عن���ين متوس���لة ب��للمفاض
  .        المعامpت للصفات المدروسة

  

   :النتائج والمناقشـة
  

 ):سم(ارتفاع النبات  .١
  

لم تؤثر معاملة نقع الب�ذور قب�ل زراعتھ�ا  معنوي�ا ف�ي       
�ات  ��اع النب��ط ارتف��دول(متوس��س ) .  ١-ج��ن نف��ظ م�ويpح

  لــائي في مراحــــالجدول ، ان تعريض النباتات للشد الم
�ي  ��ا ف��د اث�ر معنوي��ذرة البيض�اء ق��و محص�ول ال�مختلف�ة لنم

�ي ��ا ف��ا معنوي��ى انخفاض��ات ، اذ أعط��اع النب��ط ارتف�متوس
�تمر ��ري المس��ة ال��ع معامل��ة م��ري مقارن��ع ال��امpت قط�مع

�اض .�����بة اEنخف�����ت نس����% ٣.١٢و  ٧.٩٥و  ١٦.٧٦بلغ
% ٥.٠٦و  ١٠.١٧و  ١٨.٩٦لمعاملة الشد لمرة واحدة و 

�ل��د المراح��رتين عن��د لم��ة الش� GS3و GS2و GS1لمعامل
�ذه ���ون ھ���ى ك���اض إل���بب اEنخف���زى س���والي ،يع���ى الت��عل
المراحل تعد مراحل انقسام وتوسع وتط�ور للخpي�ا ، فھ�ي 

pيا أكث�ر ت�أثرا ـ�ـتتأثر با®جھ�اد الم�ائي، كم�ا ان توس�ع الخ
�ن انقسامھ����ة النم����ة القم����ي منطق����يما ف����ـا،وEس���امية ــــــ

)1973 ،Cevedo  وHsiao  .(  
إن استطالة السpميات تكون حساس�ة ل©جھ�اد الم�ائي       

وبا[خص ف�ي مرح�ل النمــــ�ـو الخض�ري لكونھـــــــــــ�ـا 
�ـة ������جة فتيــــــــ�����إن ). Turner،1967وBegg (أنس

) قطع ال�ري( انخفاض ارتفاع النبات بسبب ا®جھاد المائي

�ة ��دم إتاح��ـين ، وع��يم ا[وكس��ى تحط��ذلك إل��ببه ك��ود س�يع
الفرصة له في العمل على اس�تطالة الس�pميات نتيج�ة لقل�ة 
المساحة الورقية ، وان ا®جھاد المائي في بعض المراح�ل 
من المتوقع ان يقلل من امتصاص النايتروجين وب�ذلك يق�ل 

E يط���دث تثب��دھا يح��ات ، عن��ل النب��ن قب��ه م��ـستطتمثيل�الة ـــ
�ـالخ�����������ة البنــ�����������ن عملي�����������ل م�����������ـلية ويقل����������اء ـــــــ
�ـالض���ظ  إن ).Tucker،1978و  Frota(وئيـــــــ��يpح

�ان ������ات ك������اع النب������ام Eرتف������ط الع����و  ١٦٣.٧٥(المتوس
�اء ) ١٥٩.١٢٣��رتين أثن��دة وم��رة واح��ائي م��د الم��م للش�س

   .مراحل نمو المحصول المختلفة بالتتابع
  

 ):٢سم(المساحة الورقية  .٢
  

�يوم       ��ول كلوريدالكالس��ذور بمحل��ع الب��ة نق��ت معامل�تفوق
�اء ���ع بالم���ة النق���ى معامل��دارھا ، عل���ادة مق���ت زي���د اعط�فق

�دة ) % ٨.٦٥و  ١٢.٢٩(���رة واح���د لم���املتي الش���ن مع��ع
ويمكن تفسير ذل�ك ع�ن دور ).  ٢-جدول(ولمرتين بالتتابع 

�مح ��ا س��ذور ، مم��راق الج��بة اخت��ادة نس��ي زي��يوم ف�الكالس
خذ احتياجاتھا الغذائية وتحسين عpقاتھ�ا المائي�ة للنباتات بأ

  . )٢٠٠٢الربيعي،(
اتضح من نفس الج�دول انخفاض�ا معنوي�ا ف�ي متوس�ط        

�ذا ��ان ھ��ائي ، وك��د الم��امpت الش��د مع��ة عن��احة الورقي�المس
�و ، إذ ��ل النم��ن مراح��ة م��ل مرحل��ع ك��با م�اEنخف�اض متناس

في مرحلة ، تpه  GS1كان اEنخفاض كبيرا في مرحلة الـ
، اذ كان�ت نس�ب اEنخف�اض  GS3، ثم مرحلة الـGS2 الـ 
�دة و ) % ٩.٩٩و  ٢٥.٩٤و  ٤٧.٣٣(����رة واح����د م���، للش
وللشد مرتين  لمراحل ) % ٢٤.٢١و  ٣٤.٥٦و  ٥٠.٩١(

�ابع ���ثpث بالتت���و ال���ين .النم���د ب�� ان)  Boyer) ،1970ولق
�و ����ة النم����ي مرحل����ائي ف����اد الم����ات ل©جھ����ريض النبات���تع
�دان ��ة لفق��و ا[وراق نتيج��تطالة ونم��ن اس��ل م��ري قل�الخض

�اخ ��غط اEنتف��ى )  Turgor Pressure(ض��لط عل�، المس
�تطالة ��ت اس��ذا توقف��ارج ، ل��داخل والخ��ن ال��ا م��در الخpي�ج
خpيا الورقة ، مما اثر في نموھا وقلة مساحتھا الورقيـــة، 

�س ��ات مم�ا انعك��وئي والفعالي��ات البن�اء الض��ي عملي�س�لبيا ف
�دث اEنخف����ة ح����ـة ، وبالنتيج����ـالحيويــ����ـي ـــــــــ���اض فــ

 مستوى التمثيل الضوئي بشكل عام ، وأكد ذلك كل م�ن   
 Al-Omary & Yasseen)،(1994  ول����ي حص��ف

انخف�اض لمع�دل توس�ع الورق�ة نتيج�ة لpنخف�اض ف�ي ع�دد 
�ا���رتبط أساس���ذا م���ا ، وھ���م الخpي���اض  وحج����ع اEنخف��م

  .بمحتوى ا[وراق النسبي من الماء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).سم(تأثير نقع بذور الذرة البيضاء قبل الزراعة ومراحل الشد المائي في متوسط ارتفاع النبات: ١-جدول
  

  معامWت الشد المائي
  الشد المائي لمرتين  الشد المائي لمرة واحدة

  النقع
  المتوسط

  النقع
  المتوسط

  CaCl2 بـ   بالماء CaCl2 بـ  بالماء
 ١٧٤.٠ ١٧٥.٠ ١٧٣.٠ ١٧٦.٠ ١٧٧.٠ ١٧٥.٠  ري مستمر

 ١٤١.٠ ١٤١.٠ ١٤١.٠ ١٤٦.٥ ١٤٨.٠ ١٤٥.٠  GS1الشد المائي عند مرحلة 
 ١٥٦.٣ ١٥٦.٣ ١٥٦.٣ ١٦٢.٠ ١٦٢.٠ ١٦٢.٠  GS2الشد المائي عند مرحلة 
 ١٦٥.٢ ١٦٥.٣ ١٦٥.٠ ١٧٠.٥ ١٧١.٠ ١٧٠.٠  GS3الشد المائي عند مرحلة 
 ١٥٩.١٢٣ ١٥٩.٤ ١٥٨.٨ ١٦٣.٧٥ ١٦٤.٥ ١٦٣.٠  المتوســـــــــط

 مستوى احتمال م عند.ف.أ
٠.٠٥  

  التداخل  النقع  الشد المائي  التداخل  النقع  الشد المائي
  م.غ  م.غ ٢.٥٧٣  م.غ  م.غ ٢.٢٠٨
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  ):غم1-. ملغم(محتوى ا�وراق من الكلوروفيل .٣

  

وج�ود ف�روق عالي�ة )  ٣-ج�دول(أظھرت النت�ائج ف�ي       
المعنوية لمعامpت النقع ، اذ اعط�ت معاملـــــــــــ�ـة النق�ع 

�ـ ��يوم(ب��ل ) كلوريدالكالس��وى الكلوروفي��ط لمحت��ى متوس�أعل
غم ، للشد لمرة واح�دة 1-.ملغم) ٨٦٣.٠و  ٨٧١.٥٧(وبلغ 

�اء ��ع بالم��ة النق��ة بمعامل��ابع مقارن��رتين بالتت��ود . ولم��د يع�ق
�ي ���ذور ف���اءة الج���ين كف���ة لتحس���ادة نتيج���ذه الزي���بب ھ��س
�ـة ��ات الرئيسـ��د المكون��د اح��ايتروجين ، اذ يع��اص الن�امتص

، وھ�ي مك�ون أساس�ي ) Pyroferin(الداخلة في حلقة الـ  
  ) .  Maranville،1994و Karrou(الكلوروفيل  لجزيئة
وجود نقص في محت�وى ا[وراق م�ن ) ٣-جدول(بين       

�وحظ  ��ا ل��تمر ،كم��ري المس��ة ال��ة بمعامل��ل مقارن�الكلوروفي
�ـ ��ة ال��ي مرحل��دا ف��ر ج��ص كبي��رة GS1 نق��ائي لم��د الم�للش

واحدة او مرتين ، ويعود سبب ھذا اEنخفاض ف�ي محت�وى 
ص في الجھد المائي للخpيا ومحتواھ�ا الكلوروفيل الى النق

�ل ��ي مراح��ائي ف��د الم��امpت الش��ع مع��اء م��ن الم��بي م�النس
النموالمختلفة ، مما ادى الى تثبيط العمليات الحيوي�ة داخ�ل 
�بغات ���زال الص���ى اخت���ا إل���راء  مؤدي���تيدات الخض��البpس
�ـي ���اء الضوئـ���اءة البن���اض كف���ل وانخف���ـا الكلوروفي��ومنھــ

  ).Levitt    ،1980( ــــور نتيجــــة لغلق الثغــ
�ين       ����������د )  Naylor   ،1988و Peelar( ب���������ان  فق

�ع ����وئية ، إذ أن الموق����دة الض����بب ا[كس����ل بس���الكلوروفي
  ألتأكسدي للنظام الضوئي الثاني ھو موقع الضرر، كما قد 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�ك ��امض ا[بسيس��توى ح��اع مس��اعد ارتف��د ) ABA(يس�عن
في إسراع شيخوخة ا[وراق،  تعرض النبات للشد الجفافي

�ده  ����ه وتجدي����ض تراكم����ل وخف����دم الكلوروفي����جيعه ھ���بتش
)LePage&et al.  ،1987 .(  

�ل       ��ن الكلوروفي��وى ا[وراق م��ي محت��اض ف�إن اEنخف
�ية ��زق أغش��ى تم��اف أدى إل��روف الجف��ات لظ��رض النب�بتع
�ـي ��دم ا[نزيمـــ��اش والھ��ل اEنكم��راء بفع��تيدة الخض�البpس

���ة لÁغشـــــــــ��وين رابط��ى  S-Sـية  أو تك��ؤدي إل��ي ت�الت
ــرة  ــذور الحصpبتھا، مما يؤدي إلـــــى إنتـــــاج الجــــــ

OH-   ) ZhangوKirham   ،1996  ( م������ن ث����، وم
�ل �����راء وتحل�����تيدة الخض�����ي البpس�����تpل ف�����دوث اخ����ح

  .الكلوروفيل
�ح        ���دول(يوض���ين )  ٣-ج���ة ب���الي المعنوي���داخل ع��ت

�ي ���ا ف���ل زراعتھ���ذور قب���ع الب���ائي ونق���د الم���امpت الش��مع
�د ان���د وج���ل ، فق���ن الكلوروفي���وى ا[وراق م���ة  محت��توليف

أعط�ت أعل�ى ) كلوريدالكالس�يوم(الري المس�تمر والنق�ع ب�ـ 
غم، 1-. ملغم ) ٨٩٧(متوسط لمحتوى الكلوروفيل والبالغة 

�دة ��رة واح��د لم��ة الش��ن معامل��ا ع��ف معنوي��م تختل��ي ل�والت
�ـ ��ع ب��يوم(والنق��ة) كلوريدالكالس��د مرحل��ة  GS3عن�والبالغ

ع ب�ـ اعطت معاملة الش�د لم�رتين  والنق�. غم 1-.ملغم)٨٧٥(
�د(���يوم كلوري���ى محت) الكالس���ـأعل���الغ ــــ��) ٨٨٤(وى والب

�م�����ـ 1-.ملغ�����ع ب�����ن النق�����ا ع�����ف معنوي�����م يختل�����م ، ول����غ
�يوم(���ة ) كلوريدالكالس���د مرحل���ة  GS2عن��) ٨٧٦(والبالغ

  . غم1-.ملغم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).2سم(متوسط المساحة الورقية  يفتأثير نقع بذور الذرة البيضاء قبل الزراعة ومراحل الشد المائي  :٢-جدول
  

  الشد المائي لمرتين  الشد المائي لمرة واحدة  معامWت الشد المائي
  المتوسط  النقع  المتوسط  النقع

  CaCl2 بـ  بالماء CaCl2 بـ   بالماء
 ١٣٦٤١.٠ ١٤٠٩٨ ١٣١٨٤ ١٢٧٥٠.٥ ١٣٢٥١ ١٢٢٥٠  ري مستمر

 ٦٦٩٦.٠ ٧١٠٨ ٦٢٨٤ ٦٧١٥.٠ ٧٢٨٦ ٦١٤٥  GS1الشد المائي عند مرحلة 
 ٨٩٢٦.٥ ٩٠٤٨ ٨٨٠٥ ٩٤٤٢.٥ ١٠١٠٠ ٨٧٨٥  GS2الشد المائي عند مرحلة 
 ١٠٣٣٨.٠ ١٠٩٩٠ ٩٦٨٦ ١١٤٧٥.٥ ١٢٠٨٦ ١٠٨٦٥  GS3الشد المائي عند مرحلة 

 ٩٩٠٠.٣٨ ١٠٣١١.٠ ٩٤٨٩.٧٥ ١٠٠٩٦.٠ ١٠٦٨٠.٧٥ ٩٥١١.٢٥  المتوســـــط
 م عندمستوى احتمال.ف.أ

٠.٠٥  
  التداخل  النقع  الشد المائي  التداخل  النقع  الشد المائي
  م.غ ٤٤٢.١٨٦ ١١٢.٣٣١  م.غ ٢٢١٣.٦ ٩٦٩.٠

  

  ).غم1-. ملغم(تأثير نقع بذور الذرة البيضاء قبل الزراعة ومراحل الشد المائي في محتوى ا�وراق من الكلوروفيل : ٣-جدول
  

  معامWت الري
  الشد المائي لمرتين  الشد المائي لمرة واحدة

  النقع
  المتوسط

  النقع
  المتوسط

  CaCl2 بـ  بالماء CaCl2 بـ  بالماء
 ٨٦٩.٥ ٨٨٤ ٨٥٥ ٨٧٨.٥ ٨٩٧ ٨٦٠  ري مستمر

 ٧٧٢.٠ ٨٢٥ ٧١٩ ٧٨٩.٠ ٨٥٢ ٧٢٦  GS1الشد المائي عند مرحلة 
 ٨٠٤.٠ ٨٧٦ ٧٣٢ ٨١٠.٥ ٨٦٣ ٧٥٨  GS2الشد المائي عند مرحلة 
 ٨٥١.٥ ٨٦٧ ٨٣٦ ٨٦٠.٠ ٨٧٥ ٨٤٥  GS3الشد المائي عند مرحلة 

 ٨٢٤.٢٥ ٨٦٣.٠٠ ٧٨٥.٥٠ ٨٣٤.٥٠ ٨٧١.٧٥ ٧٩٧.٢٥  المتوســـــط

 ٠.٠٥ مستوى احتمال م عند.ف.أ
  التداخل  النقع  الشد المائي  التداخل  النقع  الشد المائي
١٦.٤٨١ ٨.٢٤٠ ٢٧.٧٣٤ ٢٣.٧٣٤ ١١.٩٠٨ ٢٨.٢٣٠ 
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 )غم-1.ملغم(محتوى ا�وراق من  البرولين  .٣
  

تفوق معاملة نقع البذور بالم�اء )  ٤-جدول(في  لوحظ      
�ـ ����ع ب����ى النق����يوم (عل����ا ) كلوريدالكالس����ك بإعطائھ���، وذل

بت�أثير الش�د الم�ائي لم�رة  -1غ�م. ملغم) ٦.٥٢٨و  ٦.١٢٠(
زيادة ف�ي )  Malik، 1983( وجد. واحدة ومرتين بالتتابع

�وى ��ع محت��ن نق��ة م��مس الناتج��رة الش��رولين [وراق زھ�الب
�ع ���ى إن  نق���زى ال��د يع���ة ، فق���ل الزراع��اء قب���ذورھا بالم�ب
�ذري ��وع الج��ور المجم��ن تط��د م��ا يزي��ل زراعتھ��ذور قب�الب
وتحافظ على ت�وازن ھورم�وني وبيوكيمي�ائي للنب�ات تح�ت 
�ات ��ة عملي��ى ديموم��افظ عل��ائي ، ويح��اد الم��روف ا[جھ�ظ

ـــروتينات ، بذا تحفظ مينية الى باض ا[ـــــــتحويل ا[حم
  ).Naggpa ،1983( ات بتوى البرولين في أوراق النمس
وحصلت زيادة عالية المعنوي�ة ف�ي محت�وى ا[وراق        

م�ن ھ�ذا الح�امض ف�ي مراح�ل الش�د الم�ائي مقارن�ة ب�الري 
�ي ���رولين ف���وى الب���ط لمحت���ى متوس���غ أعل���تمر ، إذ بل��المس

  GS2.ويا عن المرحلة  والتي لم تختلف معن GS3مرحلة 
أعطت معاملة الشد المائي لمرتين اعلى محت�وى للب�رولين 

، بينما اعطت معامل�ة  -1غم. ملغم) ٦.٩٢٨(والبالغة قيمته 
�ه ��ا قيمت��دة م��رة واح��ائي لم��د الم��م) ٥.٧٠٣(الش��م-1.ملغ�. غ

�ات ��اط ا[نزيم��ن نش��ل م��اف يعج��ي ان الجف��ك ف��ير ذل�وتفس
�ـ  ���ل  ال���روتين مث���ة للب���بب Proteinaseالمحلل���ا يس��، مم

�ـ ��ة ال��ا لقيم��روتين ،  pHانخفاض��ل الب��ي تحل��اھمة ف�المس
�ة ��ات المعرض��ة للنبات��اض ا[ميني��ن ا[حم��د م��اح للعدي�وات

�ا زي������ائي ومنھ������اد الم������ـل©جھ������ـادة البروليـــــــــــ�����ن ـــ
)Goring Plescher&  ،1986. (  

�ل       ��ذور قب��ع الب��امpت نق��ين مع��وي ب��داخل معن��ر ت�ظھ
زراعتھا والشد الم�ائي ، فق�د وج�د ان النبات�ات الناتج�ة م�ن 
�رة ��ائي لم��د الم��ن الش��اني م��ي تع��اء والت��ة بالم��ذور منقوع�ب

على أعل�ى محت�وى م�ن  GS2واحدة ومرتين عند مرحلة  
  . غم بالتتابع-1.ملغم ) ٧.٣٩٨و  ٦.٨٣٠(البرولين  

  

  %):(ئوية للبروتين في ا�وراق النسبة الم. ٥
  

أثرت عملية نقع البذور بالماء قبل زراعتھ�ا بحص�ول       
�ي ا[وراق ��روتين ف��ة للب��بة المئوي��ي النس��ة ف��ادة معنوي�زي

�ول ك����ع بمحل����ة النق����ى معامل����ا ال����ـقياس���لوريدالكالسيوم ـــ
قد يعزى الى الدور المھم للماء في تحفيز بناء ). ٥-جدول(

�ة و����وامض النووي����ومية الح����ات الرايبوس����وين التجمع���تك
)Polysomes ( اء���ات بن��ي عملي��را ف��ؤدي دورا كبي�، اذ ت

�روتين ��زال ) Waters& Dure ،1966(الب��ا ان اخت�، كم
�اض ��ا واحم��ى اموني��م ال��ت ث��ى نتري��ة ال��رات الممتص�النت
أمينية ،وبعد ذلك الى بروتينات ،تتأثر بالتغيرات الحاص�لة 

  ). 1990ي،النعيم(في المحتوى المائي للنبات 
�ن       ���ذلك م���ظ ك���دول(يpح���ط )  ٥-ج���ي متوس���ادة ف��زي

�تمر ���ري المس���ة ال���ين معامل���روتين ب���ة للب���بة المئوي��النس
�ى ��رتين وان أعل��دة ولم��رة واح��ائي لم��د الم��امpت الش�ومع
�ي ��ائي ف��د الم��د الش��ت  عن��ي ا[وراق تكون��روتين ف��بة ب�نس

�ة ��رتين ) % ٩.١٧و  ٩.٠٠(  GS3مرحل��دة وم��رة واح�لم
�ابع��ى .   بالتت��اف ادت ال��روف الجف��أن ظ��ك ب��رين ذل�مفس

�روجين ���ر النت���ادة عنص���ة لزي���روتين نتيج���بة الب���ادة نس��زي
�ـاف ، ��روف الجفـــ��ت ظ��ـل تح��اض الحاصـ��بب لpنخف�كس

�ـة ���ـه دراســـ���ذلك اكدتــــ�� .Kheiralla& et al(وك
،1980a  (ر�ي عن�د ، وفيھا تزايد لنسبة البروتين بتقلي�ل ال

�ول ��و محص��ل نم��pل مراح��ين خ��دة أو ريت��ه واح��ب ري�حج
أعطت معاملة التداخل  النقـع بالماء والشد الم�ائي .الحنطة 

أعل�ى  GS3و   GS2لمرة واحدة أو لمرتين عن�د مرحلت�ي
  .متوسط لنسبة البروتين في ا[وراق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .غم-1.ملغم(المختلفة في محتوى ا�وراق من حامض البرولين المحصول  ء قبل زراعتھا والشد المائي بمراحل نموتأثير نقع بذور الذرة البيضا: ٤-جدول
  

  معامWت الشد المائي
  الشد المائي لمرتين  الشد المائي لمرة واحدة

  النقع
  المتوسط

  النقع
  المتوسط

  CaCl2 بـ  بالماء CaCl2 بـ   بالماء
 ٤.٣٨٥ ٤.١٨٨ ٤.٥٨٢ ٤.٢١٧ ٣.٧٥٥ ٤.٦٨٠  ري  مستمر

 ٦.٢٦٠ ٥.٦٨٦ ٦.٨٣٥ ٥.٦٢٠ ٤.٨٦٥ ٦.٣٧٥  GS1الشد المائي عند مرحلة 
 ٧.١٢٨ ٦.٨٥٨ ٧.٣٩٨ ٦.٤٧٦ ٦.١٢٢ ٦.٨٣٠  GS2الشد المائي عند مرحلة 
 ٧.١٤٠ ٦.٩٨٣ ٧.٢٩٨ ٦.٥٠٠ ٦.٤٠٦ ٦.٥٩٥  GS3الشد المائي عند مرحلة 

 ٦.٩٢٨ ٥.٩٢٨ ٦.٥٢٨ ٥.٧٠٣ ٥.٢٨٧ ٦.١٢٠  المتوســـــط

  ٠.٠٥ مستوى احتمال م عند.ف.أ
  التداخل  النقع  الشد المائي  التداخل  النقع  الشد المائي
٠.٦٣٤ ٠.٣٠٢ ٠.٣٠٩ ٠.٥٥٧ ٠.٢٧٩ ٠.٥٣٠ 

 

  (%)ومراحل الشد المائي في النسبة المئوية للبروتين في ا�وراقتأثير نقع بذور الذرة البيضاء قبل الزراعة : ٥-جدول
  

  معامWت الشد المائي
  الشد المائي لمرتين  الشد المائي لمرة واحدة

  النقع
  المتوسط

  النقع
  المتوسط

  CaCl2 بـ  بالماء CaCl2 بـ  بالماء
 ٧.٨٩ ٧.٦٥ ٧.٩٥ ٧.٦٥ ٧.٨٥ ٧.٤٥  ري كامــــل

 ٨.٦٥ ٨.٥٥ ٨.٧٥ ٨.٢٥ ٨.١٠ ٨.٤٠ GS1قطع عند
 ٨.٨٦ ٨.٣٥ ٩.٣٨ ٨.٨٢ ٨.٣٨ ٩.٢٥ GS2قطع عند
 ٩.١٧ ٨.٩٠ ٩.٤٥ ٩.٠٠ ٨.٨٠ ٩.٢٠ GS3قطع عند

 ٨.٦٢٢ ٨.٣٦٢ ٨.٨٨٢ ٨.٤٢٨ ٨.٢٨٢ ٨.٥٧٥  المتوســـــط

  ٠.٠٥ مستوى احتمال م عند.ف.أ
  التداخل  النقع  الشد المائي  التداخل  النقع  الشد المائي
٠.١٠٣ ٠.٠٥١ ٠.٠٨٩ ٠.١٣٣ ٠.٠٦٦ ٠.١٢٦ 

  

٤٠ 
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�ادي-١��اظم ھ��يل ك��اري ، أس��اء . ٢٠٠٧،ا[نب��ذرة البيض��ذور ال��ية ب�تقس
وأثرھا في زيادة تحمل النبات للجفاف ، رسالة ماجستير ، كلي�ة 

  .التربية ، جامعة ديالى 
�ه-٢��وي عطي��ل علي��ي ، فاض��ل .٢٠٠٢،الربيع��ذور بمحالي��ع الب��أثير نق�ت

�عير ���ات الش���ل نب���ي تحم���يوم ف���pح الكالس�� Hordeum .أم

vulgare L   ة�اب�ن ( للملوحـة ، رسالة ماجس�تير ، كلي�ة التربي
  . ، جامعة بغداد ) الھيثم 
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