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المستخمص

 بذورT0  كانت التجربة االولى لدراسة تأثير المعامالت.1111-1111 نفذت تجربتان في مختبرات قسم عموم المحاصيل الحقمية – كمية الزراعة – جامعة بغداد في العام
 نقع البذورT3  ميكا باسكال) ثم التجفيف و1-( 0111 نقع البذور بمحمول البولي اثيمين كاليكولT2  نقع البذور بالماء المقطر ثم التجفيف وT1 غير معاممة و
811  نقع البذور بالماء المقطر ثم تمريرىا بقمع مغناطيسي شدتوT5  كاوس و811  تمرير البذور بقمع مغناطيسي شدتوT4 و

1-

لتر. ممغم1.8 بحامض الجبريميك

 التجربة الثانية الستحثاث الكالس من اجنة البذور المتدىورة.) لحنطة الخبز صنف الفتح%93  كان ذلك لمعرفة تأثيرىا في تحفيز البذور المتدىورة (نسبة انباتيا.كاوس
 ىدفت ىذه الدراسة الى.) لموسط الغذائي المعد ليذا الغرض1-لتر. ممغم9  و1.8  و1..8  و1( 2,4-D بعد تحفيزىا بالمعامالت السابقة مع اضافة تراكيز مختمفة من

 اظيرت النتائج ان التحفيز بالنقع بحامض الجبريميك. استخدم لمتجربة التصميم تام التعشية.تحفيز البذور المتدىورة لتحسين خصائص انباتيا واستحثاث الكالس منيا
 كما اظيرت النتائج ان دليل معدل. قد تفوقت معنويا ايضا عمى معاممة المقارنة والغمب الصفاتT4  وT5  وT2  عمما ان, ) كان االفضل بين الطرائق المستخدمةT3(
 بمغ اعمى وزن رطب.االنبات ىو االقرب لمتعبير عن سرعة االنبات نظ ار لتزامنو مع نسب االنبات المرتفعة في العدين االول والثاني مقارنة مع معامل سرعة االنبات

,  ممغم..9  و71.2 T3  وبمغا عند المعاممة,  بالتتابع,  ممغم3.0  و93.7 )2,4-D

1-

لتر. (ممغم1.5 وجاف لمكالس المستحث عند الوسط الغذائي المجيز بمعدل

 نستنتج ان طرائق التحفيز المستخدمة كانت ليا الفعالية في تحسين حيوية وقوة بذور الحنطة. بالتتابع, 11.3  و107.8  وبمغا عند تداخل المعاممتين اعاله, بالتتابع
 ساعات قد حسن حيوية اجنة6  لمدةGA3

1-

لتر. ممغم0.5  كما ان معاممة البذور المتدىورة بالتركيز.)T3(  وان افضميا كان النقع بحامض الجبريميك, المتدىورة

 نوصي باجراء المزيد من االختبارات لمعرفة مدى استجابة البذور.2,4-D

1-

لتر. ممغم1.5 البذور المتدىورة مما انعكس ايجابا عمى استحثاث الكالس عند التركيز

 فضال عن دراسة مدى فعالية آلية التحفيز في اليروب من االجيادات البيئية المختمفة واستحثاث, المتدىورة لعدة اصناف من حنطة الخبز باستخدام عدة طرائق لتحفيزىا
.الكالس
. المغنطة,  البولي اثيمين كاليكول,  حامض الجبريميك,  استحثاث الكالس,  تحفيز البذور,  حنطة الخبز:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
Two experiments were carried out at the laboratory of the Dept. of Field Crop Sci. Dept., College of Agriculture,
University of Baghdad during 2011-2012. The first was to study the effect of treatments T0 control, T1 seeds
soaked with distilled water then dried, T2 seeds soaked with PEG 6000 (-1MPa) solution then dried, T3 seeds
soaked with gibberellic acid (0.5 mg.l-1), T4 seeds passed through magnetic funnel (500 Gauss), T5 seeds soaked
with distilled water then passed through magnetic funnel (500 Gauss) on stimulation of deteriorated seed (germination 39%) of bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Al-Fatih. The second was to induct callus from embryo
of deteriorated seed after stimulated via previous treatments then added different concentrations of 2,4-D (0,
0.75, 1.5, 3 mg.l-1) to the cultural media which was prepared for that purpose. This study aimed to stimulate deteriorated seeds to improve germination's characteristics and induction of callus. Complete randomization design was used. The results showed that stimulation by seeds soaked in gibberellic acid T3 was the best among the
methods used. Also T2, T5 and T4 significantly outperformed the control treatment for most characteristics. Results showed that germination rate index is closest to the expression of germination speed, because it coincided
with the high germination percentage in first and final count compared with coefficient of velocity of germination. Highest fresh and dry weight of induced callus were at 1.5 (mg.l-1 2,4-D) 93.7 and 9.6 mg respectively, they
were 71.2 and 7.3 mg respectively at T3, and 107.8 and 10.9 respectively at the interactions of above treatments.
We conclude that the methods of stimulation used had effectiveness in improving the viability and vigour of deteriorated seeds of wheat. The best was soaking with gibberellic acid T3. Also, treated deteriorated seeds with 0.5
(mg.l-1 GA3) for 6 hours has improved embryo viability of deteriorated seeds, which was reflected positively in
the induction of callus at the concentration of 1.5 (mg. l-1 2,4-D). We recommend conduction further tests to determine the response of deteriorated seeds of several varieties of bread wheat using several methods of stimulation. As well as study the effectiveness of the stimulation mechanism to escape from the environment stresses and
induction of callus.
Key words: bread wheat, seed stimulation, callus induction, Gibberellic acid, PEG, magnetization.
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المواد الغذائية بكميات كافية لتتحوؿ الى طاقة ( .)16اف

المقدمة

تعريض البذور الى المجاؿ المغناطيسي يزيد مف االنبات

تدىور البذور ىو معدؿ سرعة التغيرات التراكمية التي تحدث

والطوؿ والوزف الرطب والجاؼ لمبادرة ( 1و .)40كما اشار

مع مرور الوقت والتي تزيد مف ضعؼ البذور ،واف افضؿ ما

 Nagyواخروف ( )46الى اف تعريض البذور لمجاؿ

يمكف القياـ بو ىو السيطرة عمى ىذه المعدالت مف خالؿ

مغناطيسي لمدة طويمة سوؼ لف يؤدي الى تغيرات معنوية،

توفير الظروؼ المالئمة إلطالة مدة حيويتيا ،واال سنكوف

او ربما سيؤدي الى اضعاؼ قدرة البذور عمى االنبات (.)41

بحاجة الى ايجاد الوسائؿ والمواد المناسبة التي تحفز انبات

يعتمد نمو وحيوية الكالس عمى الجزء النباتي المستخدـ

البذور المتدىورة .تقدـ تقنية تحفيز البذور فوائد عدة منيا

ومكونات الوسط الغذائي ونوع وتركيز منظـ النمو ومصدر

زيادة سرعة وتجانس اإلنبات والبزوغ والتأسيس الحقمي

الجزء النباتي المزروع إلنتاج الكالس والظروؼ المتعمقة

ومنافسة األدغاؿ ومقاومة اآلفات ،ربما مف خالؿ توفير آلية

بالتحضيف .يعد الوسط الغذائي  MSمف أفضؿ األوساط

لميروب مف الظروؼ البيئية غير المالئمة ،او نتيجة تكامؿ

الغذائية المستخدمة في استحثاث الكالس ( .)19تحفز

االغشية الخموية وتحفيز تخميؽ البروتيف والحامض النووي

االوكسينات استحثاث الكالس أو تشجع تكويف الجذور عمى

وزيادة فعالية مضادات االكسدة ( 4و 11و .)44وجد
 Salehzadeوآخروف ( )44اف تحفيز بذور الحنطة بمحمولي

األفرع المكثرة نسيجيا ،مف خالؿ تحفيزىا الستطالة األنسجة

البولي ايثيميف كاليكوؿ )PEG( 0666و -6.0( KNO3

واألعضاء النباتية ،السيما في األنسجة المرستيمية (،)7

ومنيا  )IAA( Indole Acetic Acidو Indole butyric

و -6.0و-6.9ميكا باسكاؿ) لمدة  14ساعة ،قد أعطى الحد

 )IBA( acidو( )2,4-Dو a-Naphthalene acetic

األدنى مف الوقت إلنبات  ٪06مف البذور وزيادة في الوزف

الجاؼ لمبادرات عند الجيد االزموزي ( -0.6ميكا باسكاؿ).

 )NAA( acidو2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

اف تنشيط البذور بالبولي اثيميف كاليكوؿ)-1 MPa( 0666

( ،)14ويعد الػ  2,4-Dمف أكثر االوكسينات فعالية في

سرعة تحفيز ونمو الكالس .كما تمعب السايتوكاينينات دو اًر

اعطى اسرع نياية لالنبات ،واقؿ فرؽ في سرعة االنبات بيف
االنبات السريع والبطيء لكمية البذور ،واقؿ متوسط لزمف

كبي اًر في تحفيز الخاليا عمى االنقساـ وكسر السيادة القمية

انبات في العد النيائي ،واعمى سرعة انبات والتي تزداد عند

وتشجيع تكويف األفرع مف أنسجة الكالس واألوراؽ والجذور

لألفرع مما يساعد عمى تكويف األفرع مف البراعـ العرضية

االنبات ،واعمى نسبة انبات في العد االوؿ ،واعمى نسبة

والفمؽ والقطع الساقية ( .)14يجب خمؽ توازف دقيؽ بيف

زيادة نسبة االنبات ونقصاف الوقت الالزـ لإلنبات ،واعمى

تركيز األوكسينات والسايتوكاينينات في الوسط الغذائي

واسرع انبات في كؿ يوـ مف مدة االنبات ،مقارنة بالبذور غير

لمحصوؿ عمى نسيج الكالس ،إذ باالمكاف استخداـ الوسط

المنشطة ( .)10يتطمب انبات البذور نظاماً انزيمياً فعاالً

 MSالمجيز بالػ  2,4-Dبتركيز  4او  2.5ممغـ.لتر

لمقياـ بعمميات البناء واليدـ اثناء عممية االنبات ،وقد وجد اف

والكاينتيف بتركيز  1ممغـ.لتر

تكويف ىذا النظاـ االنزيمي يقع تحت سيطرة اليرمونات

1-

1-

الستحثاث الكالس مف األجنة

الناضجة لبذور الحنطة ( 4و 0و .)9اف استجابة األجنة

النباتية خاصة حامض الجبريميؾ ،ويبدو اف حامض

الناضجة وغير الناضجة الستحثاث الكالس تعزى إلى كوف

الجبريميؾ يفعؿ فعمو في خاليا طبقة االليروف عف طريؽ

ىذه األجنة ذات طبيعة مرستيمية عالية نتيجة صغر حجـ

توجيو جينات معينة باتجاه تكويف بروتينات جديدة تشمؿ الفا

خالياىا وسرعة انقساميا ،وعميو فيي مراكز استقطاب قوية

اميميز والبروتيز والنيوكميز الضرورية ليظـ النشا والبروتيف

لممواد الغذائية واليرمونية المصنعة ،فضالً عف خموىا مف

والحامض النووي ( .)0اف البذور التي يتـ معالجتيا

المواد الفينولية وقمة تموثيا باألحياء المجيرية ( .)0ييدؼ

مغناطيسياً تنمو بشكؿ سريع ،واف ذلؾ يعود الى تحفيز تكويف

البحث الى معرفة ،ىؿ اف تحفيز البذور المتدىورة يزيد مف

البروتيف الضروري لنمو الجذير وتنشيط العمميات االيضية

حيوية وقوة البذور ،وما ىي افضؿ طريقة مف الطرائؽ

في البذور الضعيفة  ،فضالً عف تقميؿ الشد السطحي لمماء،

المدروسة لتحسيف خصائص انباتيا ،وىؿ لتحفيز البذور

مما يزيد مف معدؿ التنافذ الى داخؿ البذرة ،ومف ثـ تنتقؿ
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المتدىورة دور في استحثاث الكالس مف اجنتيا مع استخداـ

و 6.70و 1.0و 0ممغـ.لتر( )1-جدوؿ  ،)4إليجاد التركيز

تراكيز مختمفة مف الػ  2,4-Dفي الوسط الغذائي المعد ليذا

المناسب الستحثاث الكالس مف األجنة الناضجة لمبذور

الغرض.

المتدىورة بعد تحفيزىا بالمعامالت ( T0و T1و T2وT3

المواد والطرائق

و T4و )T5لصنؼ الحنطة المدروس .أكمؿ الحجـ الى
 800مؿ بالماء المقطر وتـ تعديؿ الػ  pHالى  5.7وأكمؿ

نفذت تجربتاف مختبريتاف في مختبرات قسـ عموـ المحاصيؿ

الحجـ النيائي الى 1000مؿ بعد أضافة  7غـ مف األكار.

الحقمية – كمية الزراعة – جامعة بغداد في العاـ -4611

سخف الوسط الغذائي بواسطو جياز الخالط المغناطيسي

 .4614التجربة االولى :دراسة تأثير المعامالت ( T0وT1

الحراري وبعد أف أصبح متجانسا ،وزع الوسط الغذائي في

و T2و T3و T4و )T5في تحفيز البذور المتدىورة (نسبة

أنابيب الزراعة قياس ( )100×25ممـ بمقدار  10مؿ لكؿ

انباتيا  )%09لحنطة الخبز صنؼ الفتح.

منيا وغطيت وعقمت بجياز المؤصدة لمدة  15دقيقة .شممت

 = T0معاممة المقارنة (بذور غير معاممة)

مراحؿ العمؿ المختمفة إجراء عمميات التعقيـ لمبذور واألوساط

 = T1نقع البذور بالماء المقطر لمدة  0ساعات وعمى درجة

الغذائية وأدوات العمؿ ومكانو ( .)0نقمت البذور المعقمة الى

ح اررة º40ـ 4±في عمب بالستيكية محكمة الغمؽ لمنع التبخر

أطباؽ بتري معقمة تحوي عمى ورؽ ترشيح مع كمية مف

ومف ثـ تجفؼ عمى درجة ح اررة º46ـ 4±ورطوبة نسبية 06

الماء المقطر المعقـ لضماف نقع البذور بصورة جيدة مع

 %لمدة  44ساعة ليصؿ محتواىا الرطوبي الى .% 14-11

احكاـ غمقيا بالورؽ الشمعي  ،Parafilmثـ حضنت البذور

 = T2نقع البذور بمحموؿ  PEG 6000لمدة  0ساعة وعمى

في ظالـ تاـ وعمى درجة ح اررة ْ25ـ 2±ولمدة  36ساعة

درجة ح اررة º40ـ 4±في عمب بالستيكية محكمة الغمؽ لمنع

لغرض تحفيز األجنة عمى النمو ،ثـ أستأصمت األجنة

التبخر ومف ثـ تجفؼ بعد غسميا بماء مقطر عمى درجة

الناضجة مف البذور المعقمة بأجراء عممية ضغط خفيفة عمى

ح اررة º46ـ 4±ورطوبة نسبية  % 06لمدة  44ساعة ليصؿ

ظير البذرة مف جية الجنيف باستعماؿ شفرات جراحية ،ثـ

محتواىا الرطوبي الى  .% 14-11يحضر المحموؿ بإذابة

زرعت األجنة الناضجة بمعدؿ جنيف واحد وبصورة مقموبة في

 41.9غـ مف  PEGفي  166مؿ مف الماء المقطر ليعطي
جيد ازموزي مقارب الى ( 1-ميكا باسكاؿ).
 = T3نقع البذور بحامض الجبريميؾ تركيز  6.0ممغـ.لتر

كؿ أنبوب زراعة ،ثـ حضنت الزروعات في الظالـ التاـ عمى

1-

درجة ح اررة  25ـ.2±
الصفات المدروسة

لمدة  0ساعات وعمى درجة ح اررة º40ـ.4±

 .1اليوـ االوؿ لإلنبات (يوـ) :ىو اليوـ الذي يحدث فية أوؿ

 = T4تمرير البذور بقمع مغناطيسي شدتو  066كاوس

حالة انبات ،واف اقؿ القيـ تشير إلى أسرع شروع لإلنبات

وبقطر  6.0سـ.

(.)16

 = T5نقع البذور بالماء المقطر لمدة  0ساعة ثـ تمريرىا
بقمع مغناطيسي شدتو  066كاوس وبقطر  6.0سـ.

جدول  .1مكونات وسط  MSمن األمالح الالعضوية المستخدم في
تحضير الوسط الغذائي (.)19

زرعت  40بذرة في كؿ طبؽ ( 146ممـ) عمى ورقتيف مف

المجموعة

الورؽ النشاؼ نوع  .Whatman No.1وضعت االطباؽ في

النترات

منبتة مظممة تحت درجة ح اررة º46ـ 4±لمدة ثمانية اياـ

الكبريتات

(ُ .)10عدت البذور نابتة عند مالحظة بزوغ الجذير الكثر
مف  4ممـ  ،ثـ اخذت نسبة االنبات يومياً لمدة ثمانية اياـ.

الهاليدات

التجربة الثانية :استحثاث الكالس مف اجنة البذور المتدىورة

بعد تحفيزىا بالمعامالت السابقة مع اضافة تراكيز مختمفة مف

B-P-Mo

 2,4-Dلموسط الغذائي المعد ليذا الغرض .استعمؿ الوسط

الحديد
المخلبي

الغذائي ( MSجدوؿ  ،)1وأضيؼ الػ  2,4-Dبالتراكيز (6
01

أسم المركب
نترات األمونيوم
نترات البوتاسيوم
كبريتات المغنيسيوم المائية
كبريتات المنغنيز المائية
كبريتات الخارصين المائية
كبريتات النحاس المائية
كلوريد الكالسيوم المائي
كلوريد الكوبلت المائي
أيوديد البوتاسيوم
فوسفات البوتاسيوم ثنائية
الهيدروجين
مولبيدات الصوديوم المائية
حامض البوريك
كبريتات الحديدوز المائية
أثلين ثنائي األمين رباعي
حامض الخليك

الصيغة الكيمياوية
NH4NO3
KNO3
MgSO4.7H2O
MnSO4.4H2O
ZnSO4.7H2O
CuSO4.5H2O
CaCl2.2H2O
CoCl2.6H2O
KI

التركيز
(ملغم.لتر)1-
1650
1900
370
22.3
8.6
0.025
440
0.025
0.83

KH2PO4

170

Na2MoO4.2H2O
H3BO3
FeSO4.7H2O

0.25
6.2
27.8

EDTA.Na2

37.3
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كيربائي بدرجة ح اررة  70درجة مئوية لمدة  44ساعة .ثـ أخذ

جدول  .2مكونات الوسط الغذائي الخاص باستحثاث الكالس.
المـــــــادة
أمالح MS
Pyrodoxine-Hcl
Glycine
Nicotinc acid
Thiamine-Hcl
Myo-inositol
2,4-D
Kinetin
Sucrose
Agar

الوزف الجاؼ لمبادرة.

1-

الكمية (ملغم.لتر )
قوه كاملة
0.5
2
0.5
0.1
100
 0او  0.75او  1.5او 3
0.5
3000
7000

متوسط زمف االنبات (يوـ) =
1-

معامؿ سرعة االنبات ( .%يوـ ) =
دليؿ معدؿ االنبات ( .%يوـ( ) =)1-

)1( ------- 166
)9( -------

إذ اف  Nىو نسبة البذور النابتة ( )%في اليوـ  ،iو Tiىو
تسمسؿ اليوـ مف الزراعة.
.16

قيس الوزناف الرطب والجاؼ لمكالس بعد اربعة اسابيع

مف الزراعة بعد تجفيؼ قطع الكالس الرطب في فرف كيربائي

 .4اليوـ االخير لالنبات (يوـ) :ىو اليوـ الذي يحدث فية اخر

عمى درجة ح ارره  70ـ ولحيف ثبات الوزف.

حالة انبات ،واف اقؿ القيـ تشير إلى أسرع نياية لإلنبات

التحميل االحصائي :أدخمت البيانات في جداوؿ مناسبة واجري

(.)16

تحميؿ التبايف وفؽ تصميـ تاـ التعشية ،بثماني مكررات

 .0الوقت المستغرؽ لالنبات (يوـ) :ىو الوقت بيف اوؿ واخر

لمتجربة االولى و 16مكررات لمتجربة الثانية ،وحسب معامؿ

حالة انبات لكمية مف البذور ،واف اعمى القيـ تشير إلى اعمى

االرتباط البسيط بيف الصفات المدروسة ،وتـ المقارنػة بيف

فرؽ في سرعة االنبات بيف االنبات السريع والبطيء لكمية

متوسطات المعامػالت باختبار اقؿ فرؽ معنوي (أ.ؼ.ـ)

البذور (.)16

(.)23

 .4متوسط زمف االنبات (يوـ) :اف اقؿ قيمة تشير الى كمية

النتائج والمناقشة

البذور التي تمتمؾ اعمى سرعة انبات ( )16وتـ حسابو مف

تأثير طرائق مختمفة لتحفيز بذور الحنطة المتدىورة

معادلة رقـ (.)1

اليوم االول لالنبات (يوم)

 .0نسبة االنبات في العد االوؿ ( :)%قيس بعد اربعة اياـ مف

ىو اليوـ الذي يحدث فية أوؿ حالة انبات ،واف اقؿ القيـ

االنبات (.)10

تشير إلى أسرع شروع لالنبات .يوضح شكؿ ( )1تفوؽ

 .0نسبة االنبات في العد النيائي ( :)%قيس بعد انتياء مدة

طرائؽ التحفيز ( T2و T3و T4و ،)T5اذ حدث االنبات في

الفحص (ثمانية اياـ) (.)10

اليوـ االوؿ ليكوف اسرع شروع لإلنبات ،مقارنة مع معاممة

 .7معامؿ سرعة االنبات ( .%يوـ :)1-ىذا يعطي مؤش اًر عمى

المقارنة ( ،)T0اذ احتاجت ىذه المعاممة الى يوميف لتبدأ

سرعة االنبات .وىو يزيد عند زيادة نسبة البذور النابتة ()%

عممية االنبات .اف ىذا التأثير يعكس فعالية الطرائؽ

مع انخفاض الوقت الالزـ لالنبات .اف اعمى قيمة نظرياً

المستخدمة في تحفيز البذور وتسريع المباشرة بعممية االنبات

لمعامؿ سرعة االنبات ىي  ،166وىذا يمكف اف يحدث فقط

عند توفر الظروؼ المالئمة االخرى .اف التحفيز بالماء

فيما اذا انبتت جميع البذور في اليوـ االوؿ ( )10وتـ حسابو

مف معادلة رقـ (.)4

)1( -------

المقطر فقط ومف ثـ التجفيؼ ( )T1كاف غير كافياً لمشروع

االسرع في االنبات مقارنة مع معاممة المقارنة ( )T0اذا

1-

 .8دليؿ معدؿ االنبات ( .%يوـ ) :ىو يعكس نسبة البذور

تساوى عندىما الشروع في االنبات بمقدار يوميف لكالىما ،اذ

النابتة ( )%في كؿ يوـ مف مدة االنبات .اعمى قيمة تشير

ربما ادى عدـ السيطرة عمى سرعة دخوؿ الماء الى البذرة

الى اعمى واسرع انبات ( )17وتـ حسابو مف معادلة رقـ (.)0

بمباشرة عممية االنبات مما ادى الى موت بعض البذور اثناء

 .9طوؿ الجذير (سـ) وطوؿ الرويشة (سـ) والوزف الجاؼ لمبادرة

عممية التجفيؼ التي تمت عممية النقع في المعاممة ()T1

(ممغـ) :تـ حسابيـ في نياية فحص االنبات بعد  8اياـ .وتـ

مقارنة مع معاممة المقارنة ( .)T0اف التحفيز بمادة البولي

قياس طوؿ كؿ مف الجذير والرويشة بواسطة المسطرة ،ثـ

اثيميف كاليكوؿ  )T2( 0666قد تفوؽ عمى معاممة المقارنة

وضعت في اكياس ورقية مثقبة لغرض التجفيؼ في فرف

( )T0ومعاممة النقع بالماء المقطر ومف ثـ التجفيؼ (،)T1
01
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ربما يعود ذلؾ الى دور البولي اثيميف كاليكوؿ الذي ابطىء

2.0

1.5

بدء العمميات االيضية دوف الشروع ببزوغ الجذير ،اي
السيطرة عمى سرعة العمميات االيضية الضرورية لحدوث

1.0

االنبات ،عمى عكس ما حدث في المعاممة ( )T1والمشار

1.0

1.0

1.0

1.0

الية اعاله .اما التحفيز بحامض الجبريميؾ  ،)T3( GA3فقد

اليوم ا ول لالنبات (يوم)

مف سرعة دخوؿ الماء الى البذرة (التشرب) ليكتفي بتحفيز

2.0

2.0

0.5

ادى الى اعطاء شروع في االنبات بشكؿ اسرع مقارنة

0.0

بمعاممة المقارنة ( ،)T0ربما يعود ذلؾ الى دور حامض

T5

T4

T3

T2

T1

T0

طرائ تحفيز البذور

الجبريميؾ .أف جنيف البذرة يطمؽ حامض الجبريميؾ وىو

كل  . 1ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في اليوم ا ول لالنبات (يوم).

المسؤوؿ عف بدء فعالية التحمؿ المائي في السويداء خالؿ
االنبات فينتج عنيا تكسير لممواد الغذائية المخزنة بالسويداء،

اليوم االخير لإلنبات (يوم)

ويبدو اف حامض الجبريميؾ يفعؿ فعمو في خاليا طبقة

ىو اليوـ الذي يحدث فية اخر حالة انبات ،واف اقؿ القيـ

االليروف عف طريؽ توجيو جينات معينة باتجاه تكويف

تشير إلى أسرع نياية لإلنبات .لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف

انزيمات جديدة تشمؿ الفا اميميز والبروتيز والنيوكميز ،اذ يقوـ

المعامالت في اخر يوـ لالنبات والذي تراوح بيف 0.6 – 0.4

االلفا اميميز بيضـ النشا والبروتيز بيضـ البروتيف والنيوكميز

يوـ (شكؿ .)4

بيضـ الحامض النووي ،إذ تنتقؿ ىذه االنزيمات الى السويداء

الوقت المستغرق لالنبات (يوم):

حيث تتكوف السكريات واالحماض االمينية والنيوكميتيدات ثـ

ىو الوقت بيف اوؿ واخر حالة انبات لكمية مف البذور .واف

تنتقؿ ىذه المنتجات الغذائية (الغذاء الميضوـ) الى الجنيف

اعمى القيـ تشير إلى اعمى فرؽ في سرعة االنبات بيف

مف خالؿ القصعة ( .)0كذلؾ التحفيز بالمجاؿ المغناطيسي

االنبات السريع والبطيء لكمية البذور.

لمبذور قبؿ النقع ( )T4وبعد النقع ( ،)T5فقد ادى ايضا الى
وربما يعود الى دور المجاؿ المغناطيسي في التأثير عمى

5.5

5.4

5.0

المحتوى الرطوبي لمبذور (الماء) مف خالؿ تغيير بعض

4.0

صفات الماء الفيزياوية او الكيماوية او البايوكيمياوية مما

3.0

جعمو اكثر كفاءة في تفعيؿ عمميات التحمؿ المائي لمشروع في

2.0

العمميات االيضية التي تتطمب وجود الماء ،فقد بيف

1.0

 )40( Takatchenkoاف الماء المعالج مغناطيسياً يكوف ذا

اليوم ا خير لالنبات (يوم)

زيادة سرعة الشروع باالنبات مقارنة بمعاممة المقارنة (،)T0

6.0

5.9

6.0

6.0

6.0

0.0
T5

شد سطحي اقؿ ولزوجة اقؿ واف التأثيرات المغناطيسية في

T4

T3

T2

T1

T0

طرائ تحفيز البذور

خواص الماء تعطيو قدرة عالية عمى اختراؽ اغشية الخاليا

كل  . 2ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في اليوم ا خير لالنبات (يوم).

( .)0اف البذور التي يتـ معالجتيا مغناطيسياً تنمو بشكؿ

يوضح شكؿ ( )0اف اعمى فرؽ في سرعة االنبات بيف

سريع ،واف ذلؾ يعود الى تحفيز تكويف البروتيف الضروري

االنبات البطيء والسريع لكمية البذور كاف عند المعامالت

لنمو الجذير وتنشيط العمميات االيضية في البذور الضعيفة

( T3و T5و )T2مقارنة مع بقية المعامالت ( T0وT1

(.)16

و ،)T4ربما يشير ىذا الى دور طرائؽ التحفيز في ىذه
المعامالت الذي ادى الى زيادة حيوية وقوة البذور ،اذ بادرت
البذور القوية باالنبات السريع بينما تاخرت البذور ذات
01
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الحيوية المنخفضة في االنبات ،عمى عكس البذور عند

متوسط زمن االنبات (يوم)

المعامالت االخرى ،والتي واف بادرت باالنبات السريع ولكنو

اف اقؿ قيمة تشير الى كمية البذور التي تمتمؾ اعمى سرعة

تزامف ايضا مع انتياء مبكر لالنبات كونيا ال تمتمؾ القوة

انبات .يوضح شكؿ ( )4اف المعاممة ( )T4تمتمؾ اعمى

الكافية كما في ( ،)T4او انيا بادرت باالنبات المتأخر ولكنو

سرعة لالنبات مف خالؿ اعطائيا اقؿ متوسط لزمف االنبات

تزامف ايضا مع انتياء متأخر لالنبات كونيا ال تمتمؾ الحيوية

والبالغ  4.0يوـ ،مقارنة مع بقية المعامالت ،وىذه النتيجة

الكافية كما في ( T0و ،)T1وىذا ينسجـ والنتائج المشار

تنسجـ مع النتائج في الشكميف ( 1و )4اذ تمتمؾ ىذه المعاممة

الييا في الشكميف ( 1و )4لميوميف االوؿ واالخير لالنبات.

اسرع يوـ لبداية وانتياء االنبات .ويعزز ذلؾ معامؿ االرتباط

لالنبات واليوـ االخير لالنبات ( ،)6.706وكذلؾ االرتباط

االوؿ لالنبات واليوـ االخير لالنبات ( 6.741و)6.494

ويعزز ذلؾ االرتباط المعنوي الموجب بيف الوقت المستغرؽ

البسيط ،إذ ارتبطت ىذه الصفة ارتباطاً معنوياً موجباً مع اليوـ

المعنوي السالب بيف الوقت المستغرؽ لالنبات واليوـ االوؿ

بالتتابع (جدوؿ  ،)0ويتضح ايضاً اف االرتباط بيف ىذه

بيف الوقت المستغرؽ لالنبات واليوـ االخير لإلنبات ،كاف
اعمى مف االرتباط بيف الوقت المستغرؽ لإلنبات واليوـ االوؿ

االخير لإلنبات ،مشي اًر بذلؾ الى اف اليوـ االوؿ لالنبات كاف
لو االثر االكبر في تغاير ىذه الصفة مقارنة بصفة اليوـ

لإلنبات ،مشي اًر بذلؾ الى اف اليوـ االخير لالنبات كاف لو

االخير لالنبات.

لالنبات (( )-6.409جدوؿ  ،)0ويتضح ايضاً اف االرتباط

الصفة واليوـ االوؿ لإلنبات ،كاف اعمى مما عميو مع اليوـ

االثر االكبر في تغاير ىذه الصفة مقارنة بصفة اليوـ االوؿ

3.4
3.0

3.0

2.8

2.5

2.5
6.0

6.0
5.0

5.0

5.0
4.0
3.0
2.0

1.5

الوقت المستغر لالنبات (يوم)

5.9

5.5

5.4

2.0

1.0
0.5

0.2

0.0
LSD 5%

T5

T4

T3

T2

T1

T0

طرائ تحفيز البذور

1.0

0.6

كل  . 4ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في متوسط زمن ا نبات (يوم).

0.0
LSD 5%

T4

T5

T2

T3

T0

T1

نسبة االنبات في العد االول ()%

طرائ تحفيز البذور

يوضح شكؿ ( )0اف المعاممتيف ( T3و )T2والمتاف لـ

كل  . 3ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في الوقت المستغر لالنبات (يوم).

تختمفا معنوياً فيما بينيما ،قد تفوقتا معنويا عمى بقية
المعامالت االخرى في اعطاء اعمى نسبة انبات في العد

جدول  .3قيم معامل ا رتباط البسيط بين بعض خصائص
ا نبات لبذور الحنطة
ال
المد و ة
الج

متوسط زمن ا نبات (يوم)

لالنبات.

3.1

3.5

3.5

الو
ل
و الج
و ال و ة
لي معد
ا
عة
مع م
ا ي
العد الن
العد ا و
م
متو
ا
الوق المست
ل
اليو ا ي
ل

اليو
ا و
ل

اليو
ا ي
ل

الوق
المست
ل

متو
م
ا

العد
ا و

العد
الن

مع م
عة
ا ي

لي
معد
ا

و
ال و ة

-0.154

-0.117

-0.004

*-0.319

0.125

0.048

*0.303

0.158

-0.135

**-0.603
**-0.529

0.081
0.053

**0.476
**0.402

-0.178
-0.132

**0.865
**0.780

**0.872
**0.782

0.096
0.065

**0.757
**0.651

**0.846

**-0.920

-0.091

**0.531

**-0.620

**0.952

**0.934

**0.563

**-0.700

**-0.525

-0.012

**-0.989

**0.441

0.261

**-0.782
**-0.842

0.078
-0.054

**0.594
**0.512

*-0.336
**-0.516

**0.962

**0.741

**0.494

-0.044

**-0.459

**0.760

االوؿ ( 00.6و )% 09.0بالتتابع .وىذا يشير الى اف
التحفيز بالنقع بحامض الجبريميؾ او النقع بالبولي ثيميف

و
الج
0.087

الكاليكوؿ  0666ومف ثـ التجفيؼ كانتا افضؿ الطرائؽ

المستخدمة ،اذ عكستا ظاىرياً تفوؽ بادرات ىاتيف المعاممتيف
عمى بقية المعامالت االخرى .عمما اف بقية المعامالت (T5

و T4و )T1قد تفوقت معنوياً ايضاً عمى معاممة المقارنة

0.229

( ،)T0مما يشير الى فعالية طرائؽ التحفيز المستخدمة في

قيمة  Rالجدولية عند  60 dfو  ، 0.294 = α 0.05وعند  60 dfو 0.380 = α 0.01
** معنوي عند مستوى .)1.11
* معنوي عند مستوى 1.18

رفع حيوية وقوة البذور المتدىورة (شكؿ .)0
09
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معامل سرعة االنبات  .%( CVGيوم)1-

70.0

59.5
50.0

53.5

40.0

44.0

30.0

33.5
28.0

20.0

نسبة ا نبات في العد ا ول ( )

63.0

60.0

ىذا يعطي مؤش اًر عمى سرعة االنبات .وىو يزداد عند زيادة

نسبة البذور النابتة مع انخفاض الوقت الالزـ لالنبات .اف

اعمى قيمة نظرياً لمػ  CVGىي  ،166وىذا يمكف اف يحدث
فقط فيما اذا انبتت جميع البذور في اليوـ االوؿ .يوضح شكؿ

( )7تفوؽ معاممة التحفيز بالمجاؿ المغناطيسي ( )T4معنوياً

10.0

4.4

عمى بقية المعامالت ،إذ اعطت اعمى قيمة لمعامؿ سرعة

0.0
LSD 5%

T5

T4

T3

T2

T1

1-

االنبات بمغت ( .% 09.0يوـ ) ،وىذا يعود الى اف ىذه

T0

طرائ تحفيز البذور

المعاممة ( )T4قد اعطت اقؿ متوسط لزمف االنبات بمغ 4.0

كل  . 5ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في نسبة ا نبات في العد ا ول ( ).

يوـ (شكؿ  ،)4بالرغـ مف انخفاض نسبة االنبات فييا ()T4

نسبة االنبات في العد النيائي ()%

اء في العد االوؿ او النيائي (شكؿ  0و ،)0مقارنة مع
سو ً
ارتفاع متوسط زمف االنبات لبقية المعامالت (شكؿ ،)4

يوضح شكؿ ( )0اف المعاممة ( )T3قد تفوقت معنويا عمى

بقية المعامالت االخرى في اعطاء اعمى نسبة انبات في العد

والذي ادى الى انخفاض معامؿ سرعة االنبات عند

النيائي ( .)% 70.6وىذا يشير الى اف التحفيز بالنقع

المعامالت نفسيا (شكؿ  ،)7بالرغـ مف ارتفاع نسب انباتيا

بحامض الجبريميؾ كاف االفضؿ بيف الطرائؽ المستخدمة ،اذ

(شكؿ  0و .)0اف ىذا يؤشر وبوضح اف ىذه الصفة تتأثر

عكس ظاىرياً تفوؽ بادرات ىذه المعاممة عمى بقية المعامالت

بمتوسط زمف االنبات بمقدار اكثر مف تأثرىا بنسبة االنبات،

االخرى .عمما اف المعامالت ( T2و T5و )T4قد تفوقت

ويعزز ذلؾ قيـ االرتباط في جدوؿ ( ،)0إذ ارتبطت ىذه

معنوياً ايضاً عمى معاممة المقارنة ( )T0والتي اعطت 00.6

الصفة ارتباطاً معنوياً سالباً مع متوسط زمف االنبات

 ،%مما يشير الى فعالية طرائؽ التحفيز المستخدمة في رفع

( )-6.989بمقدار اعمى مف ارتباطيا بالعد االوؿ او النيائي

حيوية وقوة البذور المتدىورة (شكؿ  .)0يوضح جدوؿ ( )0اف

لالنبات .اف ىذا يجعمنا نستنتج اف ىذه الصفة ال تعطي

االوؿ في عالقاتيا االرتباطية مع بقية الصفات اعاله ،ويعزز

االنبات مع تزامف ذلؾ مع نسب انبات مرتفعة.

ىذه الصفة قد سمكت سموكاً مشابياً مع سموؾ صفة العد

مؤش اًر واضحاً عمى مقارنة المعامالت لتحديد اييما اسرع في

ذلؾ قيمة االرتباط المعنوية الموجبة بينيما ( )6.904والتي

40.0
39.5
35.4

33.6

اعاله.

32.8

30.0
29.7

28.6

80.0

50.0
47.5

40.0

40.5
35.0

30.0
20.0

15.0

نسبة ا نبات في العد النهائي ( )

73.3
65.5

65.0

20.0

70.0
60.0

10.0

0.0
LSD 5%

LSD 5%

T5

T4

T3

T2

T5

T4

T2

T3

T1

T0

طرائ تحفيز البذور

كل  . 7ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في معامل سرعة ا نبات (  .يوم.) 1-

0.0
T1

5.0

2.2

10.0

5.6

25.0

معامل سرعة ا نبات (  .يوم) 1-

كانت االقوى بيف قيـ االرتباط االخرى بيف الصفات نفسيا

35.0

1-

دليل معدل االنبات ( .%يوم )

T0

طرائ تحفيز البذور

يوضح شكؿ ( )8تفوؽ المعامالت ( T3و T2و )T5معنوياً

كل  . 6ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في نسبة ا نبات في العد النهائي ( ).

عمى بقية المعامالت ،دوف اف تختمؼ معنوياً فيما بينيا ،إذ
اعطت اعمى دليؿ لمعدؿ االنبات ( 01.0و 01.6و06.0
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 .%يوـ )1-بالتتابع ،والذي يعكس نسبة البذور النابتة ()%

9.0
8.9
7.8

اعمى واسرع انبات .اف ىذا ينسجـ كمياً مع النتائج المشار

7.0
6.0

6.1

الييا في الشكميف ( 0و )0والتي تعكس نسب االنبات .كما اف

5.5

5.3

5.2

4.0

ىذا يشير الى اف دليؿ معدؿ االنبات ىو االقرب لمتعبير عف

3.0

سرعة االنبات نظ اًر لتزامنو مع نسب االنبات المرتفعة مقارنة

2.0

1.0

مع ارتفاع معامؿ سرعة االنبات الذي لـ يتزامف مع نسب

0.5

االنبات المرتفعة ،ويعزز ذلؾ االرتباط المعنوي الموجب بيف

LSD 5%

0.0

كل  . 9ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في طول الروي ة (سم).

والنيائي ( 6.904و )6.904بالتتابع (جدوؿ  ،)0مقارنة
بارتباط معامؿ سرعة االنبات مع نسبتي االنبات في العديف

طول الجذير (سم):

االوؿ والثاني ( 6.441و )6.401بالتتابع.
30.5

35.0

يوضح شكؿ ( )16تشابو اداء واستجابة طوؿ الجذير مع اداء

30.0

وسموؾ طوؿ الرويشة (شكؿ  )9تحت تأثير المعامالت

25.0

25.0

20.0
15.0
13.6
11.2

10.0

دليل معدل ا نبات (  .يوم) 1-

31.6

المدروسة نفسيا ،إذ كانت افضؿ طرائؽ التحفيز النقع
بحامض الجبريميؾ ( ،)T3ثـ تمتيا طريقة النقع بالبولي اثيميف
كاليكوؿ 0666ومف ثـ التجفيؼ ( ،)T2ثـ تمتيا طريقة النقع

بالماء المقطر ومف ثـ معاممة البذور بالمجاؿ المغناطيسي

( )T5مقارنة مع معاممة المقارنة ( .)T0اف النتائج اعاله

5.0

2.8

0.0
LSD 5%

T5

T4

T3

T2

T1

T5

T4

T3

T2

T1

T0

طرائ تحفيز البذور

ىذه الصفة وبيف كؿ مف نسبتي االنبات في العديف االوؿ

31.0

5.0

طول الروي ة (سم)

في كؿ يوـ مف مدة االنبات ،إذ اف اعمى قيمة تشير الى

8.0

تشير الى اف البادرات التي ليا سرعة جيدة في نمو الجذور

T0

الجنينية خالؿ عممية التحوؿ مف مرحمة االعتماد الذاتي عمى

طرائ تحفيز البذور

غذائيا المخزوف الى مرحمة التمثيؿ الكاربوني ،تكوف ذات

كل  . 8ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة المتد ورة
في دليل معدل ا نبات (  .يوم) 1-

انتاجية اعمى ونظاـ جذري اكثر نمواً وتطو اًر .يتعزز ذلؾ

طول الرويشة (سم)

بنتائج معامؿ االرتباط البسيط في جدوؿ ( ،)0التي تشير الى

يوضح شكؿ ( )9تفوؽ معاممة النقع بحامض الجبريميؾ

وجود عالقات ارتباط مشابيو لما ذكر في صفة طوؿ

( )T3معنوياً عمى بقية المعامالت باعطائيا اعمى متوسط

الرويشة ،إذ ظير ارتباط معنوي موجب بيف صفة طوؿ

لطوؿ الرويشة بمغ  8.9سـ ،مقارنة ببقية المعامالت .كما

الجذير وكؿ مف نسبتي االنبات في العديف االوؿ والنيائي

تفوقت المعاممتاف ( T2و )T5معنوياً عمى معاممة المقارنة

ودليؿ معدؿ االنبات ( 6.800و 6.874و )6.707بالتتابع،

 .T0اف ىذا يشير الى فعالية طرائؽ التحفيز المستخدمة في

فضالً عف االرتباط المعنوي الموجب بيف كؿ مف طولي

زيادة انقساـ وتوسع الخاليا وتمايزىا ،وىذا ينسجـ تماماً مع

الرويشة والجذير ( ،)6.840إذ يعتمد احدىما عمى االخر

النتائج المشار الييا في العد االوؿ والنيائي ودليؿ معدؿ

(جدوؿ .)0

االنبات (االشكاؿ  0و 0و ،)8ويعزز ذلؾ االرتباط المعنوي
الموجب بيف ىذه الصفة وكؿ مف نسبتي االنبات في العديف
االوؿ والنيائي ودليؿ معدؿ االنبات ( 6.786و6.784

و )6.001بالتتابع (جدوؿ .)0
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المعامالت االخرى .اما اقؿ وزف رطب فكاف في معاممة ،T1

9.0
8.0
7.4

6.9

6.0
5.5

5.2

5.0

5.2

طول الجذير (سم)

8.1

7.0

إذ بمغ  57.5ممغـ ،والتي لـ تختمؼ معنويا عف معاممتي (T0
و ،)T2واختمفت معنويا عف المعامالت االخرى .وظيرت
فروؽ معنوية في متوسط الوزف الرطب لمكالس عند تداخؿ

4.0

المعامالت مع تراكيز الػ  2-4,Dالمضافة ،اذ اعطت

3.0

المعاممة  T3اعمى متوسط وزف رطب بمغ  107.8ممغـ في

2.0
1.0

0.5

الوسط الغذائي المجيز بػ ( 1.5ممغـ.لتر

0.0
LSD 5%

T4

T5

T3

T1

T2

معنويا عف جميع المعامالت االخرى بأستثناء المعاممتيف T4

T0

طرائ تحفيز البذور

و T3وفي الوسط الغذائػ ػي  MSالمجيز بالتركيزيف ( 1.5و3

كل  . 10ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة
المتد ورة في طول الجذير (سم).

ممغـ.لتر

الوزن الجاف لمبادرة (ممغم)

المعامالت المدروسة والتي لـ يستحث الكالس فييا اصال.

لمبادرات والذي تراوح بيف  6.140–6.111ممغـ لمبادرة (شكؿ

وىذا يبيف أىمية األوكسيف ودوره في تحفيز الخاليا عمى

.)11

االنقساـ غيرالمنتظـ والذي يؤدي الى تكويف كتؿ مف الخاليا

0.130

0.122

0.122

0.120
0.116
0.111

0.111

T4

T5

T3

T2

T1

0.110

طبيعة مرستيمية عالية مف حيث صغر حجـ خالياىا وسرعة
انقساميا ،لذلؾ فأنيا تكوف مراكز سحب  Sinkقوية لممواد

للبادرة (ملغم)

0.115

إف استجابة األجنة الناضجة وغير
غير المتخصصة (ّ .)14
الناضجة الستحثاث الكالس تعزى إلى كوف ىذه األجنة ذات

الوزن الجا

0.125

الغذائية واليرمونية المصنعة ،فضالً عف زيادة الحامض

0.105

النووي  RNAالمسؤوؿ عف بناء البروتيف في الخمية.

0.100

الوزن الجاف لمكالس (ممغم)

T0

تبيف نتائج جدوؿ ( )0تفوؽ التركيز ( 1.5ممغـ.لتر

طرائ تحفيز البذور

المقارنة والتي لـ يستحث الكالس فييا اصال .وسجمت فروقات
معنوية بيف المعامالت المدروسة حيث بمغ اعمى متوسط وزف

من اجنة البذور المتدىورة بعد تحفيزىا

جاؼ لمكالس في المعاممة  ،T3إذ بمغ  7.3ممغـ والذي لـ

الوزن الرطب لمكالس (ممغم)

يختمؼ معنويا عف المعاممة  .T4وظيرت فروؽ معنوية عند

تشير نتائج جدوؿ ( )4الى اف اعمى متوسط وزف رطب

تداخؿ التراكيز مع المعامالت حيث تفوقت المعاممة T3

لمكالس بمغ  93.7ممغـ في الوسط الغذائي المجيز بػ 1.5
1-

 3ممغـ.لتر

 ،)2-4,Dوكذلؾ عف معاممة المقارنة التي لـ

(ممغـ.لتر

2-

التراكيز حيث بمغ  9.6ممغـ .اما اقؿ وزف فكاف في معاممة

تأثير تراكيز مختمفة من الـ  2-4,Dفي استحثاث الكالس

 )2-4,Dوأختمؼ معنويا عف التركيزيف (،0.75

1-

 )4,Dمعنويا في متوسط الوزف الجاؼ لمكالس عمى بقية

كل  . 11ت ثير طرائ مختلفة لتحفيز بذور الحنطة
المتد ورة في الوزن الجا للبادرة (ملغم).

1-

1-

 )2-4,Dبالتتابع ،والذي لـ يختمؼ معنويا فيما

بينيما .واقؿ وزف كاف في وسط معاممة المقارنة ولكافة

لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف المعامالت في الوزف الجاؼ

0.126

1-

 ،)2-4,Dواختمؼ

المزروعة في الوسط الغذائي المجيز بػ ( 1.5ممغـ.لتر

1-

 ،)2,4-Dواعطت  10.9ممغـ كالس جاؼ واختمفت معنويا
عف جميع المعامالت االخرى باستثناء المعاممة  T4عند نفس

تعط اي استجابة الستحثاث الكالس مف االجنة المستاصمة

التركيز واقميا كاف في معاممة المقارنة .اف الزيادة الحاصمة

مف بذور الحنطة .يالحظ مف الجدوؿ نفسو وجود فروؽ

في متوسط الوزنيف الرطب والجاؼ لمكالس في االوساط

معنوية بيف المعامالت ،أذ تفوقت المعاممة  T3واعطت اعمى

الغذائية المجيزة بالػ  2-4,Dمقارنة بمعاممة المقارنة ،ربما

متوسط وزف رطب بمغ  71.2ممغـ واختمفت معنويا عف جميع

يعود الى تاثير االوكسينات والسايتوكاينينات والجبرلينات في
00
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االختبارات لمعرفة مدى استجابة البذور المتدىورة لعدة

تشجيع الخاليا عمى االنقساـ واالتساع ودورىا التحفيزي في

،اصناؼ مف حنطة الخبز باستخداـ عدة طرائؽ لتحفيزىا

 وىذا االستنتاج يتفؽ.)18( نمو خاليا االجنة وانسجة الكالس

فضالً عف دراسة مدى فعالية آلية التحفيز في اليروب مف

مع ما توصؿ اليو عدد مف الباحثيف الذيف أضافوا ىذا

.االجيادات البيئية واستحثاث الكالس

) في استحثاث8(  وآخروفDornelles األوكسيف ومنيـ
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) في47(  وآخروفVarshneyالكالس مف أجنة الحنطة و
،استحثاث الكالس مف األجنة الناضجة لبذور الحنطة

) في استحثاث الكالس مف االجنة الناضجة0( والشمري
.الربعة اصناؼ مف الحنطة الناعمة
 في الوزن الرطب للكالس2-4,D  ت ثير تراكيز مختلفة من الـ.4 جدول
(ملغم) المستحث من أجنة البذور المتد ورة لحنطة الخبز (فتح) بعد
.تحفيز ا
1) لتر. ( ملغم2-4,D تركيز الـ
المتوسط
المعامالت
3
1.5
0.75
0
57.9 80.8 96.2 54.5 0.0
T0
57.5 77.3 86.6 66.0 0.0
T1
59.0 71.9 86.8 77.2 0.0
T2
71.2 99.7 107.8 77.2 0.0
T3
65.1 94.4 97.1 69.1 0.0
T4
61.0 91.5 87.7 64.7 0.0
T5
5.6
11.6
0.05 م. .أ
85.9 93.7 68.1 0.0
المتوسط
4.6
0.05 م. .أ
 في الوزن الجا للكالس2-4,D  ت ثير تراكيز مختلفة من الـ.5 جدول
(ملغم) المستحث من أجنة البذور المتد ورة لحنطة الخبز (فتح) بعد
تحفيز ا
1) لتر. ( ملغم2-4,D تركيز الـ
المتوسط
المعامالت
3
1.5 0.75
0
6.2
8.7 9.9
6.2 0.0
T0
6.1
8.4 8.5
7.3 0.0
T1
6.6
7.9 9.6
8.7 0.0
T2
7.3
9.8 10.9 8.3 0.0
T3
6.8
9.6 10.2 7.3 0.0
T4
5.6
8.3 8.2
6.0 0.0
T5
0.6
1.1
0.05 م. .أ
8.8 9.6
7.3 0.0
المتوسط
0.5
0.05 م. .أ

االستنتاجات والتوصيات

اف طرائؽ التحفيز المستخدمة ليا الفعالية في تحسيف حيوية

 واف افضميا كاف النقع بحامض،وقوة بذور الحنطة المتدىورة
 كما اظيرت النتائج اف دليؿ معدؿ االنبات ىو.الجبريميؾ

االقرب لمتعبير عف سرعة االنبات نظ اًر لتزامنو مع نسب

االنبات المرتفعة في العديف االوؿ والثاني مقارنة مع معامؿ

0.5  كما اف معاممة البذور المتدىورة بالتركيز.سرعة االنبات

 ساعات قد حسف حيوية اجنة البذور6 ) لمدةGA3 (ممغـ
المتدىورة مما انعكس ايجابا عمى استحثاث الكالس عند
 نوصي باجراء المزيد مف.)2,4-D
0.

1-

لتر. (ممغـ1.5 التركيز
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