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التنبؤ بمعدل حاصل الصنف فأكثر(

جياد والساهوكي.

) لمذرة الصفراء في الحقل بالبادرات النشطة البازغة

في الرمل ()SE/96 h

*

صدام حكيم جياد

مدحت مجيد الساهوكي

قسم عموم المحاصيل الحقمية /كمية الزراعة  /جامعة بغداد

المستخمص
كان الهدف من هذا البحث هو التنبؤ بمعدل حاصل الصنف فأكثر(

+

) فيي الحقيل مين عينية البيذور نفسيها  ،اسيتخدمت عينية مين

بذور الصينف التركيبيي بحيوث  906لميذرة الصيفراء لهيذا ابختبيار  .طبقيت التجربية فيي حقيول قسيم عميوم المحاصييل الحقميية  /كميية

الزراعة  /جامعة بغداد في الموسمين الربيعي والخريفي  2090واسيتخدمت لهيذا الغيرو نوانيي مصينوعة مين القصيدير بأبعياد 24.5

×  5 × 24.5سييم وبمجمييور عشييرين ننيياء .و يين الرمييل النقييي فييي هييذ ا وانييي لعمي  4سييم  ،واسييتخدم مشييب خشييبي ي ييم ما يية
إصبن  ،كل منها بقطير  8مميم وبطيول  5سيم يناسيم مسياحة اءنياء  .و ين المشيب فيو الرميل بعيد سياعة مين اليري و يغط بشيدة

لعم  3سم لمحصول عمى ما ة ثقم متماثمة في العم والقطر .و يعت بيذور الصينف التركيبيي بحيوث  106مين اليذرة الصيفراء فيي
هذ الثقوم وغطيت بالرمل الجاف  ،ثم رويت وتركت في المختبر حتى البزوغ لعدة نيام  ،تمت فيي الوقيت نفسير زراعية عينية البيذور

نفسها في الحقل في عشيرين مكير ارً  .عنيد الن يد  ،دونيت نسيبة النباتيات التيي نعطيت معيدل حاصيل الصينف فيأعمى  ،وو يعت فيي
جداول  .نما بادرات ا واني المعدنية فقد تم العد فيها لمبيزوغ الكميي بعيد  72سياعة مين الريية ا وليى  ،ثيم كيل  12سياعة (  84و96

و108ساعة) .نجري تحميل اختبار( )tلمبيانات الحقمية والمختبرية بينهما جل تحديد تطاب القيمتيين مين عدمير فأثبيت التحمييل عيدم
معنوية الفر بين النسبة المختبرية (بعد 16ساعة) والحقميية لنسيبة النباتيات (

+

) فيي كيا الموسيمين  .يمكين التوصيية باعتمياد

هذ الطريقة لمتنبؤ بحاصل بذور في عينات هذا المحصول  ،كما يمكن تطبيقها مستقباً عمى بذور محاصيل نخرى .
بحث مستل من نطروحة دكتو ار لمباحث ا ول
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PREDICTING PERCENT OF PLANTS IN THE FIELD GIVING CULTIVAR
+
MEAN GRAIN YIELD AND UP( ) BY VIGOROUS SEEDLINGS
)EMERGED FROM SAND (SE/96h
S. H. Cheyed
M. M. Elsahookie
Dept. of Field Crop Sci. Coll. Of Agric/ Univ. of Baghdad
ABSTRACT
The experiment was carried out to test if the percent of vigorous seedlings emerged from sand in
the laboratory will good fit with percent of plants grown in the field giving mean grain
performance and up ( +). The seeds used were of synthetic maize B-106. The experiment was
conducted for two seasons on the farm of Field Crop Research Station/College of Agric./Univ. of
Baghdad during spring and fall of 2010. Zinc metal containers with dimensions of 24.5×24.5×5
cm were prepared. Silica pure sand was used in these containers of 4 cm deep. These were
watered, then a special wooden finger (100 fingers) were pressed on sand of containers to have
100 holes for planting. Seeds of R-106 maize cultivar were planted and watered. Percent of
vigorous seedlings were taken after 72h and each 12h. Same seeds were planted in the farm and
grain yield of twenty replicates were recorded. Data of lab and field were tested by t-test, and the
prediction of performance of seed lot was fit. This imply that we can test any maize seed lot for
the percent of ( +) performance plants by percent of vigorous seedlings emerged from
sand(SE/h96). However, this test could be used for other crops in the future.
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تحتوي عمى الرمؿ في المختبر والتي قيست فييا

المقدمة

تتحكـ في حاصؿ الحبوب في النبات عوامؿ

البادرات النشطة بعد  96ساعة ثـ كؿ  12ساعة

النمو المحيطة بو بتداخميا مع التركيب الوراثي .

بعدىا  .اف أفضؿ تنبؤ لمنباتات النشطة في الحقؿ

تشمؿ عوامؿ النمو الماء واليواء والضوء والمعادف

لعينة بذور الذرة الصفراء ىو باعتماد العد بعد 96

فضالً عف عمميات خدمة التربة والمحصوؿ التي

ساعة مف بزوغ البادرات النشطة في الرمؿ واف

تؤثر بشكؿ واضح في حياة النبات ونموه وحاصمو

حاصؿ النبات يرتبط ارتباط ًا معنوياً بمكونات

( . )11إذا كانت تمؾ العوامؿ كميا متوفرة بصورة

الحاصؿ الرئيسة والثانوية ( ، )8وىذا يدؿ عمى اف

جيدة فانو ألجؿ ضماف حاصؿ بذور أعمى في

النباتات النشطة في الحقؿ تعطي بالمحصمة

الحقؿ البد مف ضماف نسبة بزوغ عالية لمصنؼ

النيائية حاصؿ بذور أعمى مف غيرىا الضعيفة ،

كي تضمف تمؾ النسبة عدداً امثؿ مف النباتات

والمرتبطة أصالً بمواصفات جودة البذرة المزروعة

المثمى المطموبة لمصنؼ في الحقؿ ( . )11اما

.طبؽ ىذا البحث إليجاد عالقة تنبؤية بيف نسبة

عوامؿ البذرة فتشمؿ تأثيرىا في البادرات النشطة

البادرات النشطة البازغة في الرمؿ باستخداـ طريقة

والنباتات التي ستنمو مف تمؾ البادرات والتي

( ، )SE / 96hونسبة النباتات التي تعطي في

ستحقؽ حاصالً جيداً لمصنؼ ( . )8تختمؼ نباتات

األقؿ معدؿ حاصؿ الصنؼ في الحقؿ فأعمى (

المحاصيؿ في معدؿ نموىا وكذلؾ البذور  ،األمر

).

الذي قد يجعؿ ذلؾ االختالؼ مرتبطاً مع معدؿ نمو

المواد والط ار

+

:

البادرة والنبات الالحؽ الناتج منيا ثـ مع حاصؿ

استخدمت أواني مصنوعة مف القصدير بأبعاد

ذلؾ النبات  .فمثمما يؤثر التركيب الوراثي لمصنؼ

 5 × 24.5 × 24.5سـ وبمجموع عشريف أناء .

في معدالت إنبات بذور المحاصيؿ ونموىا (6

وضع الرمؿ النقي ( السميكا ) في ىذه األواني

و . )11تؤثر جودة البذور في معدالت اإلنبات

لعمؽ 4سـ  ،واستخدـ مشبؾ خشبي يضـ مائة

ونمو البادرات والحاصؿ النيائي  ،كدرجة نقاوة

إصبع (صورة  ، )1كؿ منيا بقطر  8ممـ وبطوؿ

البذور ( 5و ، )11وعمر البذور بعد النضج (1

 5سـ يناسب مساحة اإلناء  .وضع المشبؾ فوؽ

و ، )11وعمر البذرة الخزني ( ، )18وخزيف البذرة

الرمؿ المروي ( بعد ساعة مف الري ) وضغط بشدة

الغذائي ( 9و 17و 11و ، )11فضالً عف طبيعة

لعمؽ  3سـ (صورة  ، )2تـ الحصوؿ عمى مائة

طريقة االختبار ( . )7اف اختبارات البذور

ثقب متماثمة في العمؽ والقطر ( . )11وضعت

المستحدثة تستيدؼ معرفة جودة البذرة و نشاط

بذور الصنؼ التركيبي بحوث  106مف الذرة

البادرات الناتجة منيا  ،إال انيا ال تعني بالضرورة

الصفراء في ىذه الثقوب وغطيت بالرمؿ الجاؼ كي

طبيعة أداء النبات في الحقؿ لعينة البذور نفسيا

ينساب بصورة سيمة إلى داخؿ الثقوب فوؽ البذور

( . )19وجد  Elsahookieو )11( Jannuفي

الموضوعة فيو (صورة  1و .)1رويت األواني

تجربة لمتنبؤ بالنباتات النشطة لمذرة الصفراء في

بمقادير متساوية مف الماء وتركت حتى البزوغ لعدة

الحقؿ بالبادرات النشطة البازغة في أواني خاصة

أياـ (صورة  ،)5كاف ذلؾ لمقارنتيا مع عشريف
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مكر اًر زرعت في الحقؿ مف البذور نفسيا في الوقت

معدؿ حاصؿ الصنؼ فأعمى  ،ووضعت في

نفسو في الموسميف الربيعي والخريفي لعاـ . 2010

جداوؿ .

تـ تحضير قطعة ارض مناسبة في الحقؿ وزرعت

أما بادرات األواني المعدنية فقد تـ العد فييا لمبزوغ

بذور الصنؼ التركيبي بحوث  106في عشريف

الكمي بعد  72ساعة مف الرية األولى  ،ثـ كؿ 12

مكر اًر احتوى كؿ مكرر عمى ستة خطوط بطوؿ 4ـ

ساعة (  84و 96و108ساعة)  .تركز العد الثاني

والمسافة بيف خط وأخر  75سـ وبيف جورة وأخرى

وما بعده عمى نسبة البادرات النشطة مف مجموع

 18سـ بكثافة نباتية  74074نبات.ىػُ .1-زرعت

البادرات البازغة في كؿ إناء  .استبعد مف العد كؿ

بذرتاف في الجورة الواحدة  ،ثـ اجري الخؼ إلى

البادرات الممتوية و المشوىة و المريضة و الضعيفة

نبات واحد لغرض الحصوؿ عمى الكثافة المطموبة

و التي لـ تبزغ (صورة  . )11( )6وضعت

 .تمت رعاية النباتات كما في التجربة األولى

البيانات في جداوؿ وأقرنت بيانات المكررات

لموسمي الزراعة الربيعي والخريفي لعاـ . 2010

العشريف مع مثيالتيا في الحقؿ وأجري تحميؿ

عند النضج  ،دونت نسبة النباتات التي أعطت

اختبار( )tبينيما ألجؿ تحديد تطابؽ القيمتيف مف
عدمو .
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فػي الحقػؿ ونسػبة البػادرات النشػطة فػي المختبػر بعػػد

النتا د والمناقشة

 72و 84و 96و 108ساعة كانت معنويػة باسػتثناء

التنبؤ بمعدل حاصل الصنف :

نسبة البادرات النشطة في الحقؿ بعػد  96سػاعة فػي

بعػػد مػػا تػػـ جمػػع الحاصػػؿ مػػف عينػػات النباتػػات

كمي موسمي الزراعة الربيعي والخريفي .
يتضػػح مػػف بيانػػات الجػػدوؿ اف أفضػػؿ وقػػت لبػػزوغ
البػػادرات النش ػػطة ف ػػي الرمػػؿ لمتنب ػػؤ بمع ػػدؿ حاصػػؿ
الصنؼ 106بحوث في الحقؿ ىو بعد  96سػاعة ،
اذ كانت النسبتاف الحقمية والمختبريػة عاليػة التطػابؽ
 .يالح ػ ػػظ مػػ ػػف بيان ػ ػػات الج ػ ػػدوليف  1و 1اف نسػػ ػػبة
النباتات ذات معدؿ حاصػؿ الصػنؼ فػي الحقػؿ فػي

بحسػػب االع ػػداد المتػػوفرة م ػػف ك ػػؿ عينػػة ت ػػـ حس ػػاب
متوسػطات حاصػػالت النباتػات الفرديػػة فػي كػػؿ عينػػة

ثػػـ اسػػتخرجت النسػػب المئويػػة لمنباتػػات التػػي أعطػػت

متوسط الحاصؿ فأكثر ( ( )+جدوؿ . )1

أظيػػرت نتػػائج اختبػػار ( tجػػدوؿ  )1اف الفػػرؽ

بيف نسبة معدؿ الحاصؿ فأعمى لمصنؼ الذي ظير
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الموس ػ ػ ػػـ الربيع ػ ػ ػػي كان ػ ػ ػػت  % 48.9تماث ػ ػ ػػؿ نس ػ ػ ػػبة
البػ ػػادرات النشػ ػػطة فػ ػػي الرمػ ػػؿ  % 47.6ومػ ػػف دوف
ف ػ ػػرؽ معن ػ ػػوي  ،واف ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة تط ػ ػػابؽ م ػ ػػا ت ػ ػػـ
الحصوؿ عميو في موسػـ الز ارعػة الخريفػي اذ كانػت
نسػ ػ ػػبة نبات ػ ػ ػػات معػ ػ ػػدؿ الص ػ ػ ػػنؼ  % 50.0ونس ػ ػ ػػبة
البػ ػ ػ ػػادرات النشػ ػ ػ ػػطة فػ ػ ػ ػػي الرمػ ػ ػ ػػؿ  . % 51.2أمػ ػ ػ ػػا
الق ػ ػراءات لمػ ػػا قبػ ػػؿ وبعػ ػػد  96سػ ػػاعة فقػ ػػد أظيػ ػػرت
اختالفػ ػػات معنويػ ػػة فػ ػػي موسػ ػػمي الز ارعػ ػػة عمػ ػػا تػ ػػـ
الحص ػ ػػوؿ عمي ػ ػػو ف ػ ػػي الحق ػ ػػؿ م ػ ػػف مع ػ ػػدؿ حاص ػ ػػؿ
الصػػنؼ  ،وبػػذا ف نيػػا ال تصػػمح لمتنبػػؤ بنسػػبة نباتػػات
مع ػ ػػدؿ الحاص ػ ػػؿ ف ػ ػػي الحق ػ ػػؿ  .اف نس ػ ػػبة النبات ػ ػػات
النشػػطة بعػػد  71سػػاعة كانػػت عاليػػة  ،والسػػبب فػػي
ذلؾ اف العد اعتمػد فػي ىػذه المرحمػة عمػى المجمػوع
الكمػ ػػي لمبػ ػػادرات البازغػ ػػة لصػ ػػعوبة تمييػ ػػز البػ ػػادرات
النشػطة الفتيػة إال بعػد ىػذا العػد  ،إذ بػدأت البػػادرات
تتمػػايز ويتضػػح الفػػرؽ بينيػػا (جػػدوؿ  ، )1ومػػع ذلػػؾ
فػػاف اعتمػػاد العػػد بعػػد  96سػػاعة يبقػػى ىػػو األفضػػؿ
ألف النسػ ػػبة المقػ ػػدرة عاليػ ػػة  .لقػ ػػد قصػ ػػد بالبػ ػػادرات
النشػػطة ( )Vigorous seedlingsتمػػؾ البػػادرات
النشػػطة النمػػو  ،والسػػميمة مػػف اإلصػػابة المرضػػية ،
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والتشػ ػ ػػوه  ،او ضػ ػ ػػعؼ النمػ ػ ػػو ( . )11عميػ ػ ػػو فػ ػ ػػأف
البادرات النشطة تمثػؿ الفػرؽ بػيف نسػبة البػذور التػي
لػ ػػـ تبػ ػػزغ والمريضػ ػػة  ،والمشػ ػػوىة  ،والضػ ػػعيفة مػ ػػف
مجم ػ ػػوع الب ػ ػػذور المزروع ػ ػػة  .اف حاص ػ ػػؿ الص ػ ػػنؼ
يتأثر بالطبيعة الجينية التي تمتمكيا بذور الصػنؼ ،
سواء أكانت ساللة أو ىجيناً أو صنفاً مفتوح التمقػيح
( ، )11وكػػذلؾ خدمػػة المحصػػوؿ مػػف حيػػث موعػػد
الز ارعػػة والحصػػاد والكثافػػة النباتيػػة والػػري ومكافحػػة
األدغػػاؿ واافػػات الحش ػرية والمرضػػية ( 1و 1و11
) وكفاية التسميد ( )1والسيما عنصر النايتروجيف ،
فضالً عف عوامػؿ البيئػة السػائدة فػي الحقػؿ  .كػذلؾ
يتػػأثر حاصػػؿ الصػػنؼ بصػػورة مباشػرة وغيػػر مباشػرة
بجػػودة بػػذور الصػػنؼ المػػزروع ( ، )8فال ػػبذور ك ػػما
الػنباتات تخػتمؼ فػي معػدؿ نمػوىا األمر الذي يجعؿ
ذل ػ ػػؾ االخ ػ ػػتالؼ مرتبطػ ػ ػاً م ػ ػػع مع ػ ػػدؿ نم ػ ػػو الب ػ ػػادرة
والنبات الالحؽ الناتج منيا كدرجة نقاوة البػذور ()5
وعمر البذور بعد النضج ( )1وعمر البػذور الخزنػي
(، )18وب ػػذا فػ ػأف ى ػػذ ا يؤك ػػد وج ػػود عالق ػػة معنوي ػػة
موجبػػة بػػيف حالػػة جػػودة البػػذور المػػذكورة التػػي مػػرت
بيا عند إنتاجيا

جدول  . 9عدد النباتات المأخوذة ومعدل الحاصل ( ) غم لمنبات وعدد النباتات التي تعطي حاصل الصنف فأعمى (
 )+والنسبة الم وية لمعدل حاصل الصنف فأعمى ( . )+%
انموسم انربٍعً
انخكرار

عذد اننببحبث
انمأخورة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
انمعذل

غم
للنبات

انموسم انخرٌفً
عذد انببحبث
(

)+

(

 )%+فً
انحقم

عذد اننببحبث
انمأخورة

غم
للنبات

عذد انببحبث
(

)+

(

 )%+فً
انحقم

31
52
44
23
30
46
38
50
36
40
29
34
40
44
44
44
62
55
49

34.33
50.83
53.13
46.18
48.34
48.17
54.32
46.26
45.61
43.32
34.04
52.25
60.41
52.63
58.47
50.16
42.44
48.13
41.18

15
38
18
10
13
20
16
21
16
19
17
14
16
24
26
16
25
32
33

48.38
73.07
40.90
43.47
43.33
43.47
42.00
42.00
44.40
47.50
58.62
41.17
40.00
54.54
59.09
36.16
40.32
58.18
67.34

44
30
42
37
60
35
65
44
51
31
60
37
37
36
41
38
51
48
32

66.74
86.34
82.17
79.63
83.11
78.36
94.33
62.11
100.8
87.46
92.22
84.65
77.58
103.6
111.3
92.14
88.86
114.5
113.0

19
19
18
18
36
16
30
18
21
13
29
16
16
22
30
26
30
23
18

43.18
63.33
42.85
48.64
60.00
45.70
46.17
40.90
41.15
41.93
48.33
43.24
43.24
54.28
61.11
68.42
58.82
47.91
56.25

55
43

40.36
45.56

30
69.95

54.54
48.90

43
43

93.97
41.64

19
69.65

45.23
50.0

* استخرجت النسب على أساس تساوي حجم المشاهدات
جذول  . 6اننسب انمئوٌت نحبصم انصنف فأعهى (  )+فً انحقم وانببدراث اننشطت فً انرمم فً االخخببر
انربٍعً وانخرٌفً  2010بعذ اخخببرهب فً عشرٌن مكرراً فً كم من االخخببرٌن أنمخخبري وانحقهً .
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المعامالت

الموسم الربٍعً

الموسم الخرٌفً

(  )+فً انحقم
انببدراث اننشطت بعذ  72سبعت
بعذ  84سبعت

48.9

50.0

60.5
36.8

80.8
42.2

بعذ  96سبعت

47.6

51.2

بعذ  108سبعت

57.1

60.7

انمعذل

50.1

57.0

LSD %5

5.1

5.9

جذول  . 3معذل انخكراراث نهنسب انمئوٌت نهنببحبث انخً أعطج معذل حبصم انصنف فأعهى (غم نهنببث) فً
انحقم وانببدراث اننشطت فً انرمم بعذ  96سبعت ( )SE/96hفً االخخببرٌن انربٍعً وانخرٌفً .2010
انموسم انربٍعً
انخكرار

(  )+فً انحقم%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

48.38
73.07
40.90
43.47
43.33
43.47
42.00
42.00
44.40
47.50
58.62
41.17
40.00
54.54
59.09
36.16
40.32
58.18
67.34
54.54
48.90

انمعذل

t %5 df 38

انموسم انخرٌفً
انببدراث اننشطت
بعذ  96سبعت
48
44
35
63
51
49
56
48
50
35
47
42
63
51
54
46
46
52
38
34
47.6

N.S

(  )+فً انحقم%
43.18
63.33
42.85
48.64
60.00
45.70
46.17
40.90
41.15
41.93
48.33
43.24
43.24
54.28
61.11
68.42
58.82
47.91
56.25
45.23
50.0

انببدراث اننشطت
بعذ  96سبعت
43
59
57
45
41
44
67
45
51
56
52
58
54
59
43
51
56
59
42
33
51.2

N.S

وحت ػػى زراعتي ػػا وحاص ػػؿ النب ػػات الن ػػاتج مني ػػا  .اف

بػػزوغ البػػادرات مػػف الرمػػؿ بعػػد  96سػػاعة %47.6

طريق ػ ػ ػ ػػة االختب ػ ػ ػ ػػار المعتم ػ ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػ ػػذا البح ػ ػ ػ ػػث

ونسبة النباتات التػي أعطػت حاصػؿ الصػنؼ فػأكثر

( )SE/96hكانػت فعالػة جػداً فػي التنبػؤ بػأداء بػذور

(  )%48.9( )+كانت ػا متقػػاربتيف جػػداً فػػي الموسػػـ

صنؼ بحوث  106مػف الػذرة الصػفراء  ،ومػا يجعػؿ

الربيعػي كػذلؾ الحػاؿ بينيمػػا فػي الموسػـ الخريفػػي اذ

تمػػؾ النتيجػػة دقيقػػة انيػػا طبقػػت بعش ػريف مكػػر اًر فػػي

كان ػ ػػت نس ػ ػػبة الب ػ ػػزوغ ف ػ ػػي الرم ػ ػػؿ بع ػ ػػد  96س ػ ػػاعة
 %51.2ونسبة النباتات التي أعطت معػدؿ حاصػؿ

الحقػػؿ  ،وبعش ػريف مكػػر اًر فػػي المختبػػر  ،واف نسػػبة
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الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنؼ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأكثر (  )+وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  . %50.0اف

التػػي اعتمػػدىا الباحثػػاف المػػذكوراف فػػي التنبػػؤ بنسػػبة

االختب ػػارات المسػػتخدمة الختبػػار البػػذور تنقسػػـ إلػػى

النباتات النشطة في الحقؿ كانت دقيقػة  ،فػ ذا أخػذنا

قسميف أساسييف ىما فحوص حيوية البذور  ،وتضـ

بنظر االعتبار الطريقتيف عنػد تقيػيـ أداء بػذور عينػة

العدي ػػد مػ ػػف االختبػػػارات منيػ ػػا فح ػػص نقػ ػػاوة البػ ػػذور

مػػف صػػنؼ م ػػا أذا زرع ػػت ف ػػي الحق ػػؿ  ،فػػأف ى ػػذيف

واختبػ ػ ػ ػػار اإلنبػ ػ ػ ػػات ألمختبػ ػ ػ ػػري القياسػ ػ ػ ػػي واختبػ ػ ػ ػػار

االختبػ ػػاريف سػ ػػيكوناف متكػ ػػامميف فػ ػػي وصػ ػػؼ مقػ ػػدرة

التترازوليػػوـ ( ، )1وقػػد اختمػػؼ البػػاحثوف فػػي كفػػاءة

الصػػنؼ فػػي أداء بػػذور عينػػة الحاصػػؿ فػػي المنطقػػة

ىذه االختبارات في تحديد جودة البذور وعالقػة ذلػؾ

وىذه النتيجة ليا قيمة عمميػة كبيػرة عنػد الحاجػة إلػى

ف ػػي التعبي ػػر ع ػػف قيمتي ػػا الفعمي ػػة ف ػػي الحق ػػؿ  .أم ػػا

القسـ الثاني مف اختبارات البذور فيي اختبارات قػوة

معرفػ ػػة طبيعػ ػػة أداء الصػ ػػنؼ مػ ػػف دوف زراعتػ ػػو فػ ػػي

الب ػ ػػذرة  ،وتش ػ ػػمؿ اختب ػ ػػار الب ػ ػػرودة وتعجي ػ ػػؿ العم ػ ػػر

الحقؿ وانتظار موسـ النمو وما يترتب عمى ذلؾ مف

واالختبػ ػ ػػارات اإلنزيميػ ػ ػػة  ،واختبػ ػ ػػار أمػ ػ ػػالح كموريػ ػ ػػد

إدارة لممحصوؿ وزمػف وكمػؼ ماديػة  .ىػذا وممػا ىػو

الحديػػديؾ  ،واختبػػار التوصػػيؿ الكيربػػائي  ،واختبػػار

جدير باالىتماـ  ،فػاف معػدؿ نسػبة البػادرات النشػطة

األحمػػاض الدىنيػػة الح ػرة  ،والبػػزوغ الحقمػػي (، )16

ف ػ ػ ػػي الحق ػ ػ ػػؿ الت ػ ػ ػػي حص ػ ػ ػػؿ عميي ػ ػ ػػا Elsahookie

ولكػػؿ اختبػػار طريقتػػو وظروفػػو الخاصػػة  .إف جميػػع

و )11( Jannuلمصػ ػ ػ ػ ػ ػػنؼ بحػ ػ ػ ػ ػ ػػوث  116كانػ ػ ػ ػ ػ ػػت

ى ػػذه االختبػ ػػارات وغيرىػ ػػا ال تتعػ ػػدى فػ ػػي مضػ ػػمونيا

 %51.1لموس ػ ػػمي االختب ػ ػػار الربيع ػ ػػي والخريف ػ ػػي ،

سػوى تحديػد قػوة وحيويػػة البػذرة وقػد ال تعطػي مؤشػ اًر

واضػػحاً وص ػريحاً عػػف أداء النبػػات النػػاتج مػػف تمػػؾ

فيما كانت نسبة البػادرات النشػطة البازغػة فػي الرمػؿ

البذور في الحقؿ .

( )SE/96hلذات الموسميف بمعدؿ . %51.1

ىنػػاؾ دالئػػؿ تشػػير إلػػى وجػػود ارتبػػاط بػػيف جػػودة

يتضح مف نسبتي البزوغ مف الرمؿ ( )%51.1ليذا

البػ ػػذرة ونشػ ػػاط النبػ ػػات فػ ػػي الحقػ ػػؿ وحاصػ ػػمو  ،فقػ ػػد

الصنؼ  ،والتي حصؿ عمييا الباحثاف المذكوراف

أشػ ػػار )11( Perryإلػ ػػى اف معػ ػػدؿ تجػ ػػانس إنبػ ػػات

وذات النسبة التي تـ الحصوؿ عمييا في ىذا البحث

الب ػػذور وتج ػػانس ب ػػزوغ الب ػػادرات ونموى ػػا ف ػػي الحق ػػؿ

( )%19.1ونسبة النباتات ذات معدؿ األداء فأعمى

تح ػػت الظ ػػروؼ البيئي ػػة المختمف ػػة ق ػػد ي ػػنعكس عم ػػى

(  )%19.5( )+اف ىناؾ تقارباً كبي اًر بيف نسبتي

النب ػ ػػات الن ػ ػػاتج في ػ ػػؤثر ف ػ ػػي نم ػ ػػو وتج ػ ػػانس النب ػ ػػات

النباتات النشطة في الحقؿ ونسبة نباتات (  )+في

والحاصػ ػ ػػؿ  ،وأوضػ ػ ػػحت  )15( ISTAاف الب ػ ػ ػػذور

الحقؿ وىي ظاىرة جديرة بالدراسة مستقبالً لمتحقؽ

ذات الجودة المنخفضة تساىـ بدرجة كبيرة فػي فشػؿ

مف قيمة االرتباط بيف النسبتيف أو وضع معادلة

اإلنبات أو أعطاء مظير غير متجانس لمنباتات فػي

انحدار بينيما بعد تطبيؽ اختبار عينة البذور نفسيا

الحق ػ ػػؿ يجعميػ ػ ػػا حساسػ ػ ػػة لئجيػ ػ ػػادات البيئيػ ػ ػػة ممػ ػ ػػا

تحت الظروؼ نفسيا سواء في الموسـ الربيعي أو

ي ػ ػػنعكس س ػ ػػمباً عم ػ ػػى حاص ػ ػػؿ النب ػ ػػات  ،وق ػ ػػد أثب ػ ػػت

الخريفي أو كالىما لمتوصؿ الى النتيجة المطموبة

 Elsahookieو )11( Jannuوج ػ ػػود عالق ػ ػػة ب ػ ػػيف

لمتنبؤ بمقدرة عينة البذور في أعطاء معدؿ حاصؿ

نسػػبة البػػادرات النشػػطة البازغػػة فػػي الرمػػؿ بعػػد 96

الصنؼ فأعمى (  ، )+مع ذلؾ فأف الفرؽ بيف

سػػاعة لصػػنفيف مػػف محصػػوؿ الػػذرة الصػػفراء ونسػػبة

نسبة البزوغ في الرمؿ في ىذا البحث وبيف ما تـ

النبات ػػات النش ػػطة النامي ػػة ف ػػي الحق ػػؿ  .اف الطريق ػػة

التوصؿ أليو مف قبؿ  ElsahookieوJannu
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