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األكسدة الـــ لتحسين محتوى مضاد  زنكوالتغذية الورقية بال سالسليكتأثير تنشيط البذور بال
SOD زهرة الشمس محصولوبعض صفات النمو والحاصل ل 

  محمد إسماعيل خلف الفهداوي      هشام سرحان علي   بشير حمد عبد الله الدليمي              
 جامعة األنبار-كلية الزراعة         دائرة البحوث الزراعية         جامعة األنبار        -كلية الزراعة 

 ة صالخال

الهيئة العامة للبحوث الزراعية  أبحاثفي محطة  تربة ذات نسجه مزيجة غرينيةفي  ةحقلي ةنفذت تجرب  
غريب( أبو ) األنبار الموقع البديلجامعة  - كلية الزراعة - في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقليةو للموسم الربيعي 
 م 34.1شرقًا وارتفاع  44.24˚شمااًل وخط طول  33.22˚والواقعة ضمن خط عرض  2015لعام  للموسم الخريفي
و  300و  150و  0وهي   تراكيز من حامض السالسليك البذور بأربعة تأثير نقع دراسة بهدف ،عن سطح البحر

على  1-لتر Znملغم  150و  100و  50و  0وهي مع أربعة تراكيز من التغذية الورقية بالزنك  1-لتر SAملغم  450
صفات  وبعض SODاألكسدة الـــ مضاد  محتوى تحسين  فيo2.H4ZnSo (35% Zn )هيئة كبريتات الزنك المائية 

تصميم القطاعات  على وفق بترتيب األلواح المنشقة ةحاصل لمحصول زهرة الشمس صنف ليلو. نفذت التجربالالنمو و 
  :باآلتي ةوبثالثة مكررات. وتلخصت نتائج التجرب RCBDالعشوائية الكاملة 

 30بعد  SODألنزيم أعلى فعالية  إعطاء إلى 1-لتر SAملغم  150دى تنشيط البذور بالسالسليك بالتركيز أ
 إلى 1-لتر SAملغم  300التركيز  أدى، كما 1-طن هــ 4.65 بلغبذرة وحاصل البذور  100يوم من الزراعة ووزن 

التركيز نفسه  وأعطى عند بداية التزهير وتركيز الزنك باألوراق في كال الموسمين SODأعلى فعالية ألنزيم  إعطاء
 1-طن هـــ 3.91بلغ  غم وحاصل البذور 6.91بلغ بذرة  100اعلى متوسط للمساحة الورقية وعدد البذور بالقرص ووزن 

ملغم  100حقق التركيز  أذأدت التغذية الورقية بالزنك إلى زيادة معنوية في اغلب الصفات المدروسة  .للموسم الثاني
Zn أعلى فعالية ألنزيم  1-لترSOD  بذرة وحاصل  100عدد البذور بالقرص ووزن لعند بداية التزهير واعلى متوسط

زيت في النسبة أعلى متوسط ل الموسمين على التوالي، وسجل التركيز نفسه في كال1-طن هـــ 3.92و  4.56بلغ البذور 
 للصفة في الموسم األولمتوسط  أعلى1-لتر Znملغم  150 التركيز أعطى، بينما للموسم الثاني %48.31بلغ البذور 
تنشيط البذور اثر التداخل بين تراكيز السالسليك والزنك معنويًا في اغلب الصفات المدروسة، إذ أعطى  .%51.78بلغ 

في  متوسط لحاصل البذور أعلى 1-لتر Znملغم  100مع التغذية الورقية بالتركيز 1-لتر SAملغم  150بالتركيز 
  .1-طن هـــ 5.04 الموسم األول بلغ

 

                                                           
  البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث 
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Abstract 

A field experiment was carried out in silty loam soil in General commission of 

agricultural researches station in spring season and in Field crops department research 

station- University of Anbar (Abu-Ghariab) in the fall season of 2015 that located on 

latitude 33.22 ˚ N, longitude 44.24 ˚ E and altitude 34.1 meter from sea level, in order to 

study seed priming with salicylic acid 0, 150, 300, 450 mg SA L-1, with four concentration 

of foliar application with Zinc  0, 50, 100, 150 mg Zn L-1) on form of ZnSo4.H2O (Zn 

35%) in enhancing SOD activity and some of growth and yield of sunflower crop (cv. 

Luleo). The experiment was carried out in arrangement of Split plots in RCBD with three 

replications. The results of the experiment were summarized as following:  

The seed priming with 150 mg SA L-1 has led to give highest activity of SOD after 

30 days after sowing date, weight of 100 seed and seed yield 4.65 ton ha-1, while the 

concentration 300 mg SA L-1 led to give highest activity of SOD at the beginning of 

flowering stage and Zn concentration in leaves in both seasons as well as the same 

concentration has led to highest average of leaf area, number of seeds in disc, weight of 

100 seed 6.91 gm and seed yield 3.91 ton ha-1 in second season. The foliar application 

with Zn led to significant increase in most studied traits, the concentration 100 mg Zn L-1 

gave highest activity of SOD at the beginning of flowering stage, highest average of 

number of seeds in disc, weight of 100 seed and seed yield 4.56 and 3.92 ton ha-1 in both 

seasons respectively. The same concentration recorded highest average of oil content in 

seeds 48.31% in second season, while concentration of 150 mg Zn L-1 gave highest 

average of this trait in the first season 51.78%. The two interaction between SA and Zn 

significantly affected in most studied traits, therefore the treatment of 150 mg SA L-1 with 

100 mg Zn L-1 gave highest average seed yield in the first season of 5.04 ton ha-1. 

  المقدمة

يزرع  إذ احد اهم المحاصيل الزيتية في العالم (.Helianthus annuus Lُيعد محصول زهرة الشمس )
والذي يعد من افضل  %55لغرض الحصول على البذور التي تحتوي على نسبة عالية من الزيت تصل الى 

البذور التي ُتعد علفًا جيدًا لحيوانات المزرعة  ة، فضاًل عن كسباستهالكًا على المستوى العالميالزيوت النباتية 
والعناصر  %6والزيت  %22-20والكربوهيدرات  %36 يصل الى  والدواجن الرتفاع محتواها من البروتين

بوحدة المساحة في العراق الزالت  إنتاجيتهالكبيرة لهذا المحصول إال أن  األهميةورغم  .(2الغذائية األخرى )
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ضئيل جدًا إذا ما قورن باإلنتاج العالمي الذي  إنتاجوهو  2008لعام  1-طن هـــ 2.11تجاوز تلم  متدنية جدًا إذ
 .(3) لنفس العام 1-طن هـــ 7.5تجاوز 

ع الى لهذا المحصول وعموم المحاصيل الصيفية يرج ان النقص الكبير والمتزايد في معدل اإلنتاجية 
الشدود الملحية والمائية والحرارية السائدة في العراق، إذ أن ملوحة ماء الري والتربة وارتفاع درجات الحرارة صيفًا 

. لذلك إنتاجيتهالنبات وعملياته الحيوية ومن ثم  أداءوالذبول الذي يحصل وقت الظهيرة كلها تنعكس سلبًا على 
المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها ومنها نقع البذور بالسالسليك  اتجهت الدراسات الحديثة لبحث ودراسة تلك

ان وجعل النبات النامي أكثر مقاومة للظروف البيئية القاسية، إذ  اإلنباتوالذي يعمل على تنشيط البذور على 
هذا المركب حماية  يوفردورًا مهمًا في تنظيم استجابة النباتات لظروف الشد البيئي، إذ  يلعب السالسليكحامض 

التي لها  األنزيميةغير  األكسدةويعد احد مضادات  (20)ضد أنواع الشد البيئي والشد الناتج من المعادن الثقيلة 
وزيادة نشاط بعض األنزيمات المهمة  لإلجهادات تعرضهدور مهم في تحسين النظام الدفاعي في النبات خالل 

 .(23)المضادة لألكسدة 

أذا رافقتها استخدام  إالهذا المحصول  إنتاجيةر بهذا الحامض ال يكفي في رفع أن تنشيط البذو  
والبذور )الذي يعاني من انخفاضها  األزهارالمغذيات وخصوصًا ذات العالقة بزيادة نسبة الخصب والعقد في 

من أماكن ل نواتج التمثيل الضوئي اقتنازيادة كفاءة في  الزنك يساهم وبشكل فعالعنصر هذا المحصول( ف
السيما التي  اإلنزيمات( وتنشيط عدد كبير من ATPنتاج الطاقة )ضروري إلتصنيعها إلى باقي أجزاء النبات و 

ضروري لعملية الفسفرة وتكوين وكذلك  (14)المضادة لألكسدة  واألنزيماتالنووية  األحماضتتعلق بإنتاج 
والفسفوليبدات والمركبات الفينولية في الفجوة  الكلوكوز وأن نقصه يوقف عملية تمثيل النشأ وتراكم الدهون 

 خصاب لذلك يفضل تزويد النبات به وقت التزهيرإلالعصارية للنبات ويؤثر في تكوين حبوب اللقاح وعملية ا
ك ليالسالس تنشيط البذور بحامض أهميةونظرًا ألهمية ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على  .(4)

ظروف المناخ في وسط العراق من  تحت محصول زهرة الشمس النامي أداءالزنك على  صروالتغذية الورقية بعن
 لألكسدة.المضاد  SODالـــ  إنزيم وفعالية ونوعيته واإلنتاجحيث النمو 

 المواد وطرائق العمل

غريب التابعة  أبوبحوث في محطة  م 2015في الموسمين الربيعي والخريفي لعام  ةحقلي ةتجرب ت  ذ  ف  نُ  
جامعة  _ كلية الزراعة ة _المحاصيل الحقلي في حقل تجارب قسمو  موسم الربيعيلل لبحوث الزراعيةا الى دائرة
شمااًل وخط طول  33.22˚ضمن خط عرض  تانالواقع موسم الخريفيللغريب(  أبوالموقع البديل ) األنبار

هو نقع بذور  األولالعامل  عاملين،تضمنت التجربة سطح البحر.  مستوى  م عن 34.1 ارتفاعشرقا و  44.24˚
 SA ملغم 151و 011و 451و 0بأربعة تراكيز من حامض السالسليك وهي  Luleoصنف ليلو زهرة الشمس 

لتر لمدة دقيقة  0.5بحامض كلوريد الصوديوم بتركيز  قبل التنشيط في كال الموسمين البذور تم تعقيمأذ ، 1-لتر
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، دقيقة 30واحدة وبعدها تم غسل البذور بالماء المقطر ثم تركت البذور لتجف تحت درجة حرارة الغرفة ولمدة 
 .( التي تركت بدون تنقيع0ساعات ما عدا معاملة المقارنة ) 8لمدة وبعد ذلك نقعت البذور بهذه التراكيز 

 ملغم 451و 411و 51و 0هي  أما العامل الثاني للتجربة هو التغذية الورقية بالزنك وبأربعة تراكيز 
Zn هيئة كبريتات الزنك المائيةعلى شكل 1-لتر o2. H4ZnSo  على المجموع الخضري للنبات  اً رشاستخدمت

وبواقع رشتين خالل ًا لتر  15قبل غروب الشمس وباستخدام مرشة ظهرية سعة  حتى البلل التام ألوراق النبات
يوم من الزراعة والثانية عند بداية مرحلة التزهير، أما معاملة المقارنة فقد تم رشها  30بعد  األولىموسم النمو، 

  .فقط المقطر بالماء

 – 0حرثت أرض التجربة ثم نعمت وسويت وبعد ذلك أخذت عينات عشوائية من التربة وعلى عمق 
( ثم قسمت الى وحدات تجريبية 1سم لتقدير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية وللموقعين )الجدول  30

 50م والمسافة بين خط وأخر  3م، احتوت الوحدة التجريبية على خمسة خطوط طول الخط   2.5×3 أبعادهـا 
م  1وأخرى أكتاف بعرض  سم، تفصـل بين وحـدة تجريبية 25 الخط سم والمسافة بين جورة وأخرى على نفس

تصميم القطاعـات العشوائية الكاملة  تيناستخدم في تنفيذ التجرب م. 1.5 وآخر ساقيـة  بعرض وتفصل بين مكرر
(R.C.B.D.بترتيب ) ( األلواح المنشقـةSplit Plotsوبواقع ثالث مكررات ) ،في األلواح زنك وضعت تراكيز ال

سمدت أرض التجربة  (.Sub Plots) األلـواح الثانويـة السالسليك تراكيز( بينما شغلت Main Plots) الرئيسة
1-هــ Pكغم  200والسماد الفوسفاتي بمستوى 1-هــ Kكغم  200 ( بمستوى K %41كبريتات البوتاسيوم ) بسماد

1-ـهـ Nكغم  360أمـا السمـاد النتروجيني فقد أضيف بمستوى  (5O2P (46% علـى شكـل سوبـر فوسفـات الثالثي

 أوراقاألولى عند إنبات البذور والثانيـة عند مرحلة ثمان  دفعـات،( وعلـى ثالث N %46على شكل يوريا )
  (.8) بداية التزهير والثالثـة أضيفت عند

للموسم الخريفي باستخدام الصنف  2015/7/27للموسم الربيعي و  2015/4/1بتاريخ  ةت التجربع  ر  زُ 
بذرات في الجورة الواحدة ثم  3 وذلك بوضع 2013الفرنسي ليلو المعتمد من قبل وزارة الزراعة العراقية في سنة 

 مباشرًة بعـد الزراعـة وأعطيت الريـات األخرى اعتماداً  حقلسم. تم ري ال 5عمـق بحـدود غطيت بالتربـة وعلـى 
، رية 24 والموسم الخريفي يةر  14 لة النبات حيث بلغ عدد الريات خالل الموسم الربيعيعلى رطوبة التربة وحا

 .1-نبات هــــ 80000وبعد تكامل اإلنبات خفت النباتات ليبقى نبات واحد في الجورة لتصبح الكثافة النباتية 

يوم  30وبعد مرور  مرتين خـالل موسم النمو للتخلص مـن األدغال الناميـة تينعشبت ارض التجربـ 
المضاد  Superoxide dismutase (SOD) دسميوتيز أوكسيدالسوبر  إنزيمتقدير فعالية من الزراعة تم 

لألكسدة بتأثير السالسليك، كما قدرت فعاليته بعد الرشة الثانية للنباتات بعنصر الزنك في بداية مرحلة التزهير 
من الرشة الثانية يوم  15وبعد مرور  Riboflavin (12.)و Nitro blue tetrazolium (NBT) بطريقة

أخذت نباتات  عشرة اقصى عرض ألوراق قياس عن طريق( 2المساحة الورقية للنبات الواحد )سم للزنك حسبت
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للحصول على المساحة الورقية  0.65× ثم ضرب مجموع مربعات العرض  عشوائيًا من الخطوط الوسطية
( باستعمال جهاز مادة جافة1-ملغم كغم) األوراقزنك في تركيز عنصر ال تم تقديركما  .(17للنبات الواحد )

 (.13) طريقة اعتمادًا على (Spectrophotometerالمطياف الضوئي )

وأخذت عشرة  2015للعروة الخريفية لعام  10/28للعروة الربيعية و  20/7وعند الحصاد الذي تم في  
تم حسابها كمعدل لعدد  التي عدد البذور في القرصنباتات من الخطوط الوسطية لكل وحدة تجريبية لحساب 

بصورة عشوائية  منها بعد خلط بذور النباتات المحصودة أخذو  ،المحصودة البذور الموجودة في األقراص العشرة
ُحسب من خالل وزن بذور النباتات  فقد (1-هـ حاصل البذور )طن ، أمابذرة من كل معاملة ثم وزنت 100

نسبة الزيت  ، وقدرت1-هـ تم تحويلها إلى طن 1-نبات هـــ 80000 وعلى أساس الكثافة النباتية العشرة المحصودة
حسب الطريقة المذكورة في الجمعية  Soxhletجهاز باستخدام في البذور )%( على أساس الوزن الجاف للبذور 

   كاآلتي:و  (11) األمريكية للمحللين الكيميائيين

 وزن الزيت المستخلص من بذور العينة                          
   100× ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للزيت = 

                            وزن بذور العينة                                   

 GenStat – 15باستخدام برنامج التصميم المستخدم في التجربة  إحصائيا وفقحللت نتائج التجربة 
( لتمييز المتوسطات المختلفة L.S.D) معنوي  . كما تم استعمال اختبار اقل فرق اإللكترونيةالموضوع بالحاسبة 

 (. 34) 0.05إحصائيا عند مستوى احتمالية 

  قبل الزراعة  وللموقعين الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة 1جدول 

 الوحدة الصفة 
  القياس للموقع

 األول
 القياس للموقع

 الثاني 
 الوحدة الصفة 

 القياس للموقع
 األول 

 القياس للموقع
 الثاني 

PH 183 208 تربة 1-ملغم كغم البوتاسيوم الجاهز 7.1 7.4 ـــــ التربة 

EC 1 التربة-dS.m 1.9 4.6 7.3 5.8 تربة 1-ملغم كغم المادة العضوية 

PH مفصوالت التربة 7.2 7.8 ـــــ الماء 

EC 1 الماء-dS.m 2.4 6.8  الطينClay 146 135 تربة 1-ملغم كغم 

 513 530 تربة 1-ملغم كغم Siltالغرين  36.7 33.1 تربة 1-ملغم كغم النتروجين الجاهز

 341 335 تربة 1-ملغم كغم Sandالرمل  14.1 15.8 تربة 1-ملغم كغم الفسفور الجاهز

 نسجة التربة مزيجة غرينية للموقع الثاني نسجة التربة مزيجة غرينية للموقع األول 

 النتائج والمناقشة 

 يوم من الزراعة  30بعد  Superoxide dismutase (SOD: EC 1.15.1.1) إنزيمتأثير السالسليك في فعالية 

البيئية  لإلجهاداتالمضادة لألكسدة إذ تزداد فعاليته عند تعرض النبات  اإلنزيماتمن  SOD إنزيميعد 
يساعد على  وأيضا Free Radicalلحماية خاليا النبات من التلف الناجم من الجذور الحرة  كالجفاف والملوحة
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تشرع بالزيادة قليال عن معاملة المقارنة  األنزيمان فعالية هذا  1بقاء الخاليا بشكلها النشط. لكن تبين من الشكل 
في تخليص  األقوى كان له األثر  كيحامض السالسلب ومن ثم تبدأ بالهبوط، وهذا يدلل على ان تنشيط البذور

النبات من الجذور الحرة التي تنتج في النبات تحت تأثير الشدود البيئية، وقد كان تأثير التنشيط ليس مقتصرا 
نمافقط  اكسدهكمضاد  بعض المصادر  أشارتوقد  بيئي.نبات المعرض لإلجهاد الالحسن الحالة العامة لنمو  وا 

 (. 10استجابًة لمعاملة البذور بحامض السالسليك ) SODالــ  إنزيمالى وجود تحسن طفيف في فعالية 

 

 

 

 

 

 

 

        المضادة لألكسدة )وحدة امتصاص SOD إنزيمتأثير تنشيط البذور بالسالسليك في فعالية  1شكل 
 وللموسم الثاني يوم من الزراعة 30وزن رطب( بعد  1-دقيقة غم

عند بداية  Superoxide dismutase (SOD: EC 1.15.1.1) إنزيمتأثير السالسليك فعالية 
يوم من  30عند بداية التزهير لم تختلف كثيرًا عن فعاليتها بعد  SODان فعالية  2 الشكلتشير نتائج التزهير 
وحدة امتصاص دقيقة  53.33والتي بلغت 1-لتر SAملغم  300أن اعلى فعالية لها كان عند التركيز  إالالزراعة 

  وزن رطب.1-غم

 عند بداية التزهير  Superoxide dismutase (SOD: EC 1.15.1.1) إنزيمتأثير الزنك في فعالية 

بعض الدراسات بأن المناطق الجافة وشبه الجافة تعاني من نقص الزنك وخصوصًا في  أوضحت
الملوحة. أن حركة  أوالبيئية السيما قلة الماء الناجم عن الجفاف  اإلجهادات(. تحت ظروف 4الترب السطحية )

على النبات امر وارد الحدوث. لذلك فان  نقص هذا العنصر أعراضالزنك تكون بطيئة جدًا لهذا فإن ظهور 
عادة كمؤشر لنقص عنصر الزنك  SODهذا العنصر ورقيًا امر ضروري في مثل هكذا ظروف. يستخدم  إضافة

( لذلك MnSOD, FeSOD and ZnSOD( )27) األنزيممن هذا  أشكالوالمنغنيز والحديد وذلك لوجود ثالثة 
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الزنك  إضافةعند  اإلنزيميمكن االستنتاج بوجود نقص الزنك في تربة التجربة لوجود زيادة معنوية في فعالية هذا 
 (.  2)شكل  1-لتر Znملغم  100بالتركيز 

  

 

 

 

 

 

المضاد  SODالـــ  إنزيم( والتغذية الورقية بالزنك في فعالية SAتأثير تنشيط البذور بالسالسليك ) 2شكل 
  وزن رطب( عند بداية التزهير 1-وحدة امتصاص دقيقة غملألكسدة )

  ( 1-نبات  2المساحة الورقية )سم

 األولفي الموسم  1-لتر SAملغم  450أن معاملة تنشيط البذور بالتركيز  2 الجدول يتبين من 
أعلى متوسط للمساحة الورقية ولم يختلفا معنويًا عن  أعطيافي الموسم الثاني قد  1-لتر SAملغم  300والتركيز 

ومعاملة  1-لتر SAملغم  150بعضهما في كال الموسمين غير أنهما اختلفا معنويًا عن معاملة التنشيط بالتركيز 
في زيادة انقسام الخاليا  اإليجابيأقل متوسط للصفة في كال الموسمين. أن تأثير السالسليك  أعطتالمقارنة التي 

باحثون  . وفي هذا المجال وجد(20في زيادة المساحة الورقية ) إيجاباأتساعها والسيما خاليا الورقة انعكس و 
ولمحاصيل حقلية  زهرة الشمسلمحصول  لمساحة الورقيةفي زيادة ا سالسليكإلضافة ال معنوياً  تأثيراً  آخرون 
 (. 05و 9و 5) أخرى 

في  المساحة الورقية في متوسط زيادة رافقتهإن زيادة مستوى التغذية بالزنك قد  2جدول ال يتضح من
 للصفة توسطم أعلى1-لتر Zn ملغم 150أعطت النباتات ذات التغذية بالتركيز العالي للزنك  إذ كال الموسمين،
التوالي وقد تفوقت معنويًا على نباتات التراكيز األخرى في  على1-نبات 2سم 1214و 6950بلغ  في الموسمين
أما أقل متوسط للصفة فقد حصل  األولالموسم  في1-لتر Zn ملغم 100نباتات التركيز  باستثناءكال الموسمين 

 عنصر ان تأثيرعلى التوالي.  وللموسمين1-نبات 2سم 0413و 4435بلغ  والذي( 0Znنباتات المقارنة ) في
( IAA) نمو أندول حامض الخليكالذي يتكون منه هرمون ال Tryptophanفي تكوين الحامض األميني  الزنك

 (.02و 7زيادة المساحة الورقية ) ورقة وتوسعها وبالتاليخاليا ال الستطالةالضروري 
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لمساحة الورقية في متوسط ا والتداخل بينهما والتغذية الورقية بالزنك سالسليكالب نشيط البذورتأثير ت 2جدول 
 ( 1-نبات 2سم)

عي
لربي

م ا
وس

الم
 

 المتوسط (1-لتر Zn )ملغم زنكتراكيز ال (1-لتر SAملغم ) سالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 4104 4513 6145 6161 5231 
150 4150 4826 6730 6848 5639 

300 4720 6213 7655 7557 6536 

450 4767 7258 7005 7234 6566 

  6950 6883 5702 4435 المتوسط

  L.S.D Zn, 386.2  SA, 226.1  SA, 509.9  ×Znقيم 

في
خري

م ال
وس

الم
 

 المتوسط (1-لتر Zn )ملغم زنكتراكيز ال (1-لتر SA ملغم) سالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 3275 3498 3472 3570 3454 

150 3654 3677 3790 4065 3796 

300 4336 4367 4500 4663 4466 

450 4121 4357 4522 4533 4383 

  4208 4071 3975 3847 المتوسط

  L.S.D Zn, 67.3  SA, 198.5  SA, 347.6  ×Znقيم 

في كال 1-لتر SAملغم  300بالتركيز  بالسالسليك ان معاملة تنشيط البذور 2جدول يتضح من ال
 1-لتر Znملغم  150ومع التركيز  األولفي الموسم  1-لتر Znملغم  100بالتركيز  الورقية التغذيةالموسمين مع 
على التوالي بينما  1-نبات 2سم 4663و  7655الثاني قد سجلت اعلى متوسط للمساحة الورقية بلغ في الموسم 

 1-نبات 2سم 3275و  4104بلغ لصفة هذه ال اقل متوسط( 0Zn 0SA) المقارنة لكال العاملين سجلت معاملة
 .ين على التواليموسمللو 

 مادة جافة(   1-كغم Znتركيز الزنك باألوراق )ملغم 

قد حققت أعلى نسبة للزنك  1-لتر SAملغم  300أن معاملة التنشيط بالتركيز  3 الجدول يتضح من 
مادة جافة على التوالي وتفوقت معنويًا في 1-كغم Znملغم  80.0و  91.0في كال الموسمين بلغت  األوراقفي 

المقارنة والتي بدورها تفوقت معنويًا على معاملة  1-لتر SAملغم  150الموسمين على معاملة التنشيط بالتركيز 
(0SA )ملغم  68.42و  82.50بلغ  متوسط للصفة قلالتي أعطت أZn وللموسمين على  مادة جافة 1-كغم

الى زيادة المساحة السطحية  أدى( 2في زيادة المساحة الورقية )الجدول  اإليجابيأن تأثير السالسليك  التوالي.
 . األوراقالمعرضة المتصاص العنصر وبالتالي زيادة الكمية الممتصة من العنصر ومن ثم زيادة تركيزه في 

في كال مع زيادة مستوى التغذية بالزنك  وجود زيادة معنوية في نسبة الزنك باألوراق 3من الجدول  بدوي
 Znملغم  92.75و  104.7بلغ  عنصر لل متوسطأعلى  1-لتر Znملغم  150التركيز  الموسمين، إذ أعطى

التي  Zn)0(نباتات المقارنة  عن %68.63و  49.57وبزيادة معنوية بلغت نسبتها مادة جافة على التوالي  1-كغم
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 سبب ان .وللموسمين على التوالي مادة جافة 1-كغم Znملغم  55.0و  .070 غتللصفة بل متوسط قلأعطت أ
تركيز الزنك في األوراق بزيادة مستوى إضافته قد يعود الى زيادة تركيز العنصر في محلول الرش زيادة 

 (. 1باإلضافة الى ذلك فأن العنصر بطيء الحركة في النبات فيزداد تراكمه في الورقة )

الزنك تركيز في متوسط  والتداخل بينهما والتغذية الورقية بالزنك سالسليكالب البذورتنشيط تأثير  3جدول 
 ( جافة مادة1-كغم Znملغم ) باألوراق

عي
لربي

م ا
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SA)ملغم سالسليك تراكيز ال
0 50 100 150 

0 65.0 75.0 90.0 100 82.50 

150 70.0 80.0 90.0 105 86.25 

300 75.0 85.0 95.0 109 91.00 

450 70.0 82.0 94.0 105 87.75 

  104.7 92.25 80.50 70.0 المتوسط

  L.S.D Zn,  3.23  SA,  3.50  SA, 6.57  ×Znقيم 

في
خري

م ال
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SA )ملغمسالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 55.0 63.67 75.0 80.0 68.42 

150 55.0 65.0 75.0 95.0 72.5 

300 60.0 75.0 85.0 100 80.00 

450 50.0 70.0 70.0 96.0 71.50 

  92.75 76.25 68.42 55.0 المتوسط

  L.S.D Zn, 2.72  SA, 3.43  SA, 6.31  ×Znقيم 

بالتركيز مع التغذية الورقية  1-لتر SAملغم  003 التركيزتنشيط البذور بان معاملة  3جدول ال يبين
ملغم  100و  109 بلغ قد سجلت اعلى متوسط لنسبة الزنك باألوراق في كال الموسمين 1-لتر Znملغم  150
Zn ا نباتات ، بينما سجلتمادة جافة على التوالي 1-كغم( 0لمقارنة لكال العاملينZn 0SA) متوسط للصفة  أقل

 SAملغم  045سجلت معاملة التنشيط بالتركيز  الموسم الثاني وفي 1-كغم Znملغم  65.0بلغ  األولفي الموسم 
  . 1-كغم Znملغم  50.0( أقل متوسط للصفة بلغ 0Znمع معاملة المقارنة للزنك ) 1-لتر

 عدد البذور في القرص

معاملة التنشيط  في الموسم الثاني فقط، أذ حققت الى أن السالسليك أثر معنوياً  4 الجدولتشير نتائج   
ولم تختلف معنويًا عن معاملة  1-بذرة قرص 736.1بلغ  لهذه الصفة أعلى متوسط 1-لتر SAملغم  300 بالتركيز
التي نباتات المقارنة  ( غير أنها تفوقت معنويًا على1-بذرة قرص 701.6) 1-لتر SAملغم  150 بالتركيزالتنشيط 

زيادة عدد في  سالسليكأخرى أهمية ال بحوث نتائج. لقد بينت 1-بذرة قرص 663.6 أعطت اقل متوسط للصفة بلغ
 (. 22( و )18الثمرية لمحاصيل حقلية أخرى ) األجزاءالبذور في 
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 أعلى متوسط قد حققت  1-لتر Znملغم  100 التركيزب بالزنك الورقية أن التغذية 4يتضح من الجدول 
على التوالي ولم يختلف معنويًا عن  1-بذرة قرص 743.8و  948.8بلغ  لعدد البذور بالقرص في كال الموسمين

التي أعطت أقل  Zn)0(نباتات المقارنة  على في الموسمين غير أنه تفوق معنوياً  1-لتر Znملغم  50التركيز 
زيادة  (7وفي هذا السياق وجدت ) .وللموسمين على التوالي 1-بذرة قرص 645.5و  791.3متوسط للصفة بلغ 

 معنوية في عدد البذور بالقرص لمحصول زهرة الشمس بإضافة الزنك.

وبالتركيز  األولفي الموسم  1-لتر SAملغم  150 التركيزان معاملة تنشيط البذور ب 4جدول ال يبين
في كال  1-لتر Znملغم  100بالتركيز في الموسم الثاني مع التغذية الورقية بعنصر الزنك  1-لتر SAملغم  030

على التوالي، أما أقل  1-بذرة قرص 795.0و  985.0بلغ  قد سجلت اعلى متوسط لعدد بذور القرص الموسمين
تحت تأثير التغذية  (0SA) لسالسليكنباتات المقارنة ل فقد حصل عند األولمتوسط لهذه الصفة في الموسم 
الموسم الثاني فقد  في أما ،1-بذرة قرص 760.1والذي بلغ  1-لتر Znملغم  150الورقية بالتركيز العالي للزنك 

  .1-بذرة قرص 575.9 بلغ  قل متوسطا (0Zn 0SAالمقارنة لكال العاملين )معاملة  أعطت

 عدد البذور في القرصمتوسط  بينهما فيوالتداخل  والتغذية الورقية بالزنك سالسليكالب نشيط البذورتأثير ت 4جدول 

عي
لربي

م ا
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SAملغم )سالسليك تراكيز ال
0 50 100 150 

0 790.0 881.3 973.3 760.1 851.2 

150 784.3 981.3 985.0 863.2 903.5 

300 781.4 921.2 948.2 848.3 874.8 

450 809.7 908.7 888.5 799.2 851.5 

  817.7 948.8 923.1 791.3 المتوسط

  L.S.D Zn, 49.7  SA, N.S  SA, 108.2  ×Znقيم 
في

خري
م ال

وس
الم

 
 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SA ملغم) سالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 575.9 666.9 708.4 703.1 663.9 

150 662.0 711.3 766.5 666.5 701.6 

300 654.3 781.9 795.0 713.3 736.1 

450 689.6 718.3 705.4 706.8 705.0 

  697.4 743.8 719.6 645.5 المتوسط

  L.S.D Zn, 28.1  SA, 54.4  SA, 96.6  ×Znقيم 

  بذرة )غم( 100وزن 

حققت أعلى متوسط  قد1-لتر SAملغم  015تركيز بالأن معاملة تنشيط البذور  5 الجدول تشير نتائج
غم وتفوقت معنويًا على معاملة المقارنة التي أعطت أقل متوسط  7.70بلغ  األولبذرة في الموسم  100لوزن 

 أعلى1-لتر SAملغم  300تركيز بالغم أما في الموسم الثاني فقد حققت معاملة التنشيط  6.60بلغ للصفة 
غم(  6.80)1-لتر SAملغم  015ولم تختلف معنويًا عن معاملة التنشيط بالتركيز  غم 6.91بلغ  للصفة متوسط
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أن سبب . غم 6.14( التي أعطت أدنى متوسط للصفة بلغ 0SAالمقارنة )غير أنها تفوقت معنويًا على معاملة 
 زيادة المواد الغذائية وبالتالي( 2جاء نتيجًة لدور الحامض في زيادة المساحة الورقية )الجدول  البذرةزيادة وزن 
( الى أن وزن البذرة 6أشار ) وفي هذا المجال .نموها وتطورها أثناءفيما بعد الى البذور  لتي تنتقلالمصنعة ا

 عبارة عن دالة لمعدل التمثيل الضوئي وانتقال نواتجه. 

حققت أعلى متوسط لوزن  قد1-لتر Znملغم  100 إن التغذية بالزنك بالتركيز 5جدول اليتضح من 
 Znملغم  100ولم تختلف معنويًا عن التركيز على التوالي  غم 6.82و  7.35بلغ  بذرة في كال الموسمين 100
والتي أعطت  Zn)0(عن معاملة المقارنة  %13.85و  6.52 بتهانس بلغت وبزيادة أنها تفوقت معنوياً  غير1-لتر

 بذرة 100وزن أن تأثير الزنك في زيادة . غم وللموسمين على التوالي 5.99و  6.90أدنى متوسط للصفة بلغ 
 الضوء اعتراضفي  ة النباتكفاء زيادة وبالتالي (2)الجدول  يرجع إلى دوره الفعال في زيادة المساحة الورقية

فعال في تسهيل حركة ال فضاًل عن دور العنصر المواد الغذائية المصنعة زيادة ومن ثم وامتصاصه
وزيادة وزنها. أيضًا وجد  امتالئهابذور النامية ليزيد من الكاربوهيدرات من األوراق وأجزاء النبات األخرى إلى ال

  (.32و 16زهرة الشمس )لمحصول  وزن البذرةفي زيادة  زنكإلضافة ال معنوياً  تأثيراً  باحثون آخرون 

الورقية  التغذيةمع  1-لتر SAملغم  150ان معاملة تنشيط البذور بالتركيز  5جدول يتضح من ال
التغذية  مع 1-لتر SAملغم  300في الموسم األول والتنشيط بالتركيز  1-لتر Zn ملغم 411و 50بالتركيزين 

 3991و 7.90متوسط للصفة بلغ  أعلىفي الموسم الثاني قد سجلت 1-لتر Znملغم  100الورقية بالتركيز 
بلغ لصفة هذه ال متوسط أقل( 0Zn 0SAالعاملين ) المقارنة لكالعلى التوالي بينما سجلت معاملة  غم 3921و

  . ين على التواليموسمللو  غم 5954و 6.20

 ( غم)بذرة  100متوسط وزن والتداخل بينهما في  والتغذية الورقية بالزنك سالسليكالب نشيط البذورتأثير ت 5جدول 
سم 

مو
ال

عي
لربي

ا
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SAملغم )سالسليك تراكيز ال
0 50 100 150 

0 6.20 6.30 7.10 6.80 6.60 

150 7.60 7.90 7.90 7.40 7.70 

300 7.20 7.50 7.30 7.20 7.30 

450 6.60 7.30 7.10 7.10 7.02 

  7.12 7.35 7.25 6.90 المتوسط

  L.S.D Zn, 0.36  SA, 0.38  SA, 0.72  ×Znقيم 

في
خري

م ال
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SA ملغم)سالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 5.58 6.03 6.52 6.43 6.14 

150 6.25 7.14 6.94 6.87 6.80 

300 6.46 6.99 7.24 6.94 6.91 

450 5.65 6.70 6.56 6.61 6.38 

  6.71 6.82 6.72 5.99 المتوسط

  L.S.D Zn, 0.74  SA, 0.71  SA, 1.37  ×Znقيم 
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 ( 1-حاصل البذور )طن هـــ

قد حققت أعلى متوسط  1-لتر SAملغم  150أن معاملة تنشيط البذور بالتركيز  6 الجدول من يبدو 
ــ 4.65 بلغ األوللحاصل البذور في الموسم  كغم بذور على معاملة  840وقد تفوقت معنويًا وبمقدار  1-طن هـ

ــ 3.81المقارنة التي أعطت أقل متوسط بلغ  ، أما في الموسم الثاني فقد أعطت معاملة تنشيط البذور 1-طن هـ
ولم تتفوق معنويًا على معاملة التنشيط  1-طن هـــ 3.91حاصل بلغ لل توسطعلى مأ  1-لتر SAملغم  300بالتركيز 
كغم  600غير أن التفوق كان معنويًا وبمقدار  1-طن هـــ 3.86التي بلغ حاصلها  1-لتر SAملغم  150بالتركيز 

 انعكاسا. أن هذا التفوق جاء 1-طن هـــ 3.31بذور عن معاملة المقارنة التي أعطت أقل متوسط للصفة بلغ 
( والتي انعكست في زيادة حاصل البذور 5و 4بذرة )الجدولين  100بالقرص ووزن  لتفوقهما في عدد البذور

 بوحدة المساحة. 

التركيز  حاصل البذور وصواًل الى زيادة في رافقهاإن زيادة مستوى التغذية بالزنك  6يتضح من جدول 
 على1-طن هـــ 3.92و  4.56 بلغ أعطى أعلى متوسط للصفة في كال الموسمين الذي1-لتر Znملغم  100

موسمي التجربة غير أن كال التركيزين تفوقا معنويًا  في1-لتر Znملغم  50التوالي ولم يختلف معنويًا عن التركيز 
ــ 3.06و  3.80بلغ  في كال الموسمين التي أعطت أدنى متوسط للصفة Zn)0(معاملة المقارنة على  1-طن هـ

قد تفوقا على معاملة المقارنة  1-لتر Znملغم  50و  100. ومن هذه النتائج يتضح أن التركيزين التوالي على
كغم بذور في الموسم الثاني على  840و  860كغم بذور في الموسم االول وبمقدار  700و  760بمقدار 

( والتي 5و 4الجدولين بذرة ) 100التوالي. أن هذا التفوق جاء نتيجة لتفوقهما في عدد البذور بالقرص ووزن 
 معنوياً  تأثيراً  وجدوا باحثون آخرون  نتائجمع متفقة هذه النتيجة  أثرت أيجابًا في زيادة حاصل البذور. جاءت

  (.00و 02و 42و 7) ولمحاصيل حقلية أخرى  زهرة الشمسلمحصول  حاصل البذورفي  زنكإلضافة ال

مع التغذية الورقية بالزنك  1-لتر SAملغم  150 التركيزان معاملة تنشيط البذور ب 6جدول ال يتبين من
 1-طن هـ 5.04 بلغ األولقد حققت أعلى متوسط لحاصل البذور في الموسم   1-لتر Znملغم  100بالتركيز 

مع التغذية الورقية بالتركيز العالي  (0SA) للسالسليك المقارنة معاملةعن  طن 1.68وبزيادة معنوية مقدارها 
ــ 3.36بلغ  أقل متوسط لحاصل البذور أعطتوالتي   1-لتر Znملغم  150 الموسم الثاني فقد  ، أما في1-طن هـ

أعلى  1-لتر Znملغم  150مع التغذية بالتركيز  1-لتر SAملغم  300تنشيط البذور بالتركيز عطت معاملة أ 
0SA ) نصرينلكال العالمقارنة عن معاملة  طن 1.76وبزيادة معنوية مقدارها  1-طن هـ 4.33غ بل متوسط للصفة

0Zn)  1-طن هـــ 2.57 بلغ أقل متوسط للصفة أعطتالتي.   
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حاصل                   متوسط بينهما فيوالتداخل  والتغذية الورقية بالزنك سالسليكالب نشيط البذورتأثير ت 6جدول  
 ( 1-طن هـ)البذور 

عي
لربي

م ا
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكالتراكيز  (1-لتر SAملغم )سالسليك تراكيز ال
0 50 100 150 

0 3.48 3.72 4.68 3.36 3.81 

150 4.32 4.92 5.04 4.32 4.65 

300 3.67 4.80 4.44 4.08 4.25 

450 3.72 4.56 4.08 3.72 4.02 

  3.87 4.56 4.50 3.80 المتوسط

  L.S.D Zn, 0.17  SA, 0.30  SA, 0.55  ×Znقيم 

سم
مو

ال
 

في
خري

ال
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SA ملغم)سالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 2.57 3.45 3.79 3.43 3.31 

150 3.28 4.26 4.25 3.65 3.86 

300 3.30 4.05 3.95 4.33 3.91 

450 3.11 3.84 3.70 3.73 3.59 

  3.79 3.92 3.90 3.06 المتوسط

  L.S.D Zn, 0.49  SA, 0.49  SA, 0.93  ×Znقيم 

 نسبة الزيت بالبذور )%(   

أذ حققت معاملة التنشيط  .فقط األولأن السالسليك أثر معنويًا في الموسم إلى  7 جدولتشير نتائج ال
وتفوقت معنويًا على معاملة التنشيط  %53.19أعلى نسبة للزيت في البذور بلغ  1-لتر SAملغم  300بالتركيز 
 تبلغ نسبة للزيت التي أعطت اقل( 0SA) ( ومعاملة المقارنة%50.94) 1-لتر SAملغم  150بالتركيز 

الى دور الحامض في حماية النباتات من التلف  يعزى  سبب زيادة نسبة الزيت في البذور ، أن50.09%
 . األكسدةوبالتالي المحافظة على الدهون من البيئية المختلفة  لإلجهاداتالناتج عن تعرض النباتات  التأكسدي

نسبة الزيت في البذور في كال  زيادة في رافقتهاإن زيادة مستوى التغذية بالزنك  7يتضح من جدول 
في  1-لتر Znملغم  100التركيز و  األولفي الموسم  1-لتر Znملغم  150 التغذية بالتركيز الموسمين، إذ أعطت

على التوالي ولم تختلف تراكيز الزنك عن بعضهما  %48.31و  51.78 للصفة بلغ توسطاعلى م الموسم الثاني
التي أعطت أدنى  Zn)0(معاملة المقارنة معنويًا في كال الموسمين غير أنها على العموم تفوقت معنويًا على 

في زيادة  اإليجابي. أن تأثير الزنك على التوالي %43.21و  50.37 بلغ في كال الموسمين متوسط للصفة
في زيادة منتجات عملية التمثيل الضوئي التي تنتقل الى  إيجابيا( ينعكس 2المساحة الورقية للنبات )الجدول 

( والتي تتمثل من خالل العمليات الحيوية الجارية في 5)الجدول  امتالئهاالبذور أثناء نشوئها وتطورها لتزيد من 
 زيادة في زنكمعنوية تأثير ال إلىالباحثين عدد من  أشار خزن في البذور. وفي هذا المجالالبذرة الى زيت م

 . (02و 7) زهرة الشمس نسبة الزيت في بذور
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وبالتركيز  األولفي الموسم  1-لتر SA ملغم 300 التركيزان معاملة تنشيط البذور ب 7جدول ال يبين
في كال  1-لتر Znملغم  100بالتركيز في الموسم الثاني مع التغذية الورقية بعنصر الزنك  1-لتر SAملغم  450

 على التوالي، بينما سجلت معاملة %50.55و  56.70ت بلغالموسمين قد سجلت أعلى نسبة زيت في البذور 
الموسم الثاني  في أما ،%49.17بلغ  األولأقل متوسط للصفة في الموسم  (0Zn 0SAالمقارنة لكال العاملين )

معاملة  مع 1-لتر SAملغم  300تنشيط البذور بالتركيز معاملة  سجلت أقل نسبة زيت في البذور عندفقد 
  .%43.18ت بلغ والتي (0Zn)المقارنة للزنك 

نسبة الزيت في متوسط  والتداخل بينهما والتغذية الورقية بالزنك سالسليكالتنشيط البذور بتأثير  7جدول 
 (%)بالبذور

عي
لربي

م ا
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SAملغم )سالسليك تراكيز ال
0 50 100 150 

0 49.17 50.31 50.30 50.60 50.09 

150 50.31 51.25 50.65 51.54 50.94 

300 50.80 52.60 56.70 52.65 53.19 

450 51.20 52.30 49.30 52.32 51.28 

  51.78 51.74 51.62 50.37 المتوسط

  L.S.D Zn, 1.27  SA, 1.91  SA, 3.46  ×Znقيم 

في
خري

م ال
وس

الم
 

 المتوسط ( 1-لتر Zn) ملغم  زنكتراكيز ال (1-لتر SA ملغم)سالسليك تراكيز ال

0 50 100 150 

0 43.23 46.13 46.70 43.59 44.91 

150 43.21 46.29 47.62 44.78 45.47 

300 43.18 46.14 48.36 45.83 45.88 

450 43.24 48.33 50.55 43.59 46.43 

  44.45 48.31 46.72 43.21 المتوسط

  L.S.D Zn, 2.71  SA, N.S  SA, 3.71  ×Znقيم 
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