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 تأثير معامالت التنشيط تحت اإلجهاد الملحي في حيوية وقوة بذور فول الصويا

 احمد حميد سعودي
    جامعة ذي قار –واألهواركلية الزراعة 

 ةصالخال

جامعة ذي قار –األهوارمختبرية في مختبرات كلية الزراعة و  أحداهماطبقت تجربتان عامليتان 
 األخرى و  ،7151خالل العام قضاء الناصرية –حافظة ذي قارومختبرات دائرة فحص وتصديق البذور في م

بهدف دراسة تأثير  7152بالستيكية خالل الموسم الربيعي لعام  أصصطبقت في الظلة الخشبية باستخدام 
استعمل  ،الملحي اإلجهادصفات نمو البادرة تحت ويا قبل الزراعة في قوة البذرة و معامالت تنشيط بذور فول الص

بينما استعمل  ،ررات في تطبيق التجربة المختبريةللتجارب العاملية بأربعة مك (CRD) لتعشيةتصميم تام ا
كل و  صاألص( للتجارب العاملية بأربعة مكررات في تطبيق تجربة (RCBDتصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

ساعة قبل الزراعة  72تضمن معامالت تنشيط البذور بنقعها لمدة  األولالعامل  ،تجربة شملت دراسة عاملين
( O2Hوبذور منقوعة بالماء المقطر فقط ) 5-لتر غم KCL 71و 5-لتر غم KCL 51بمحاليل مكونة من  

العامل الثاني فشمل زراعة البذور المنقوعة  أما ،(ذور جافة غير منقوعة باي مادةبمعاملة المقارنة ) إلى إضافة
 سيمنز ديسي 2و 2و 7 النقي و بتوصيل كهربائي NaClمن  تم ريها بمحاليل ذات تراكيز مختلفة أوساطفي 
 .5-م سيمنز ديسي 1فقط بتوصيل كهربائي  الى معاملة الري بالماء المقطر باإلضافة  5-م

 5-لتر غم KCL  71نتائج التجربة المختبرية تفوق بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول أظهرت 
للبادرة  والرويشة والوزن الجاف وطولي الجذير ونسبة اإلنبات اتاإلنبالمتوسطات لصفات سرعة  أعلىبتسجيلها 
 ديسي 1فقط بتوصيل كهربائي  بالماء المقطرحققت بذور فول الصويا المنبتة في وسط مروي  البادرة. ودليل قوة
يا نتائج التجربة المختبرية ان نقع بذور فول الصو  أظهرتكما  المدروسة،المتوسطات للصفات  أعلى 5-م سيمنز
مما حسن  اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهادساهم في تقليل التأثير السلبي الناتج عن زيادة  5-لتر غم KCL 71بمحلول 

تفوق بذور فول الصويا  األصصنتائج تجربة  أظهرت الملحي. اإلجهادالبادرة تحت  وصفات نموالبذور  إنباتمن 
 والوزن الجاف وارتفاع النباتمتوسطات لصفات نسبة البزوغ ال أعلىبتسجيلها  5-لتر غم KCL 71المنقوعة بمحلول 

كما  المدروسة،المتوسطات للصفات  أعلىللنبات. حققت بذور فول الصويا المزروعة في وسط مروي بالماء المقطر فقط 
ر ساهم في تقليل التأثير الضا 5-لتر غم KCL   71ان نقع بذور فول الصويا بمحلول األصيصنتائج تجربة  أظهرت

 الملحي. اإلجهادتحت  ونمو النباتتحسين نسبة البزوغ  إلى أدىفي وسط الزراعة مما  NaClالناتج عن زيادة تركيز ملح 

Effect of seeds priming treatments in viability and vigor of soybean 

 (glycine max l.) seeds under salinity stress  
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Abstract 

Two factorial experiments were conducted. One of them was laboratory 

experiment which was carried out at the Laboratory of Agriculture and Marshes 
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College, University of Thi-Qar during laboratories of certification and test of seeds 

office in Thi-Qar governorate–Nassiriyah district during 2015. The other was 

conducted at the lath house with used the pots during spring season of 2016. The aim 

was to investigate the effect of soybean seeds priming before sowing on seed vigour 

and seedling growth characteristics under salinity stress. The design of Lab. 

experiment was (CRD) while for the other experiment was (RCBD) with four 

replications. Each experiment consisted of two factors. The first factor included seeds 

soaking treatments for 24 hours with KCL 10 g L-1, KCL 20 g L-1 and seeds soaking 

in distilled water, in addition to un soaked seeds treatment. The second factor was 

seeds planting in four levels of salinity 0, 2, 4 and 6 ds m-1.  

The results of  Laboratory experiment showed that superiority soybean seeds 

soaked with KCL 20 g L-1 in given highest averages of germination speed, standard 

germination percentage, radical length,  plumule length, seedling dry weight and 

seedling vigour index. Soybean seeds were germinated in distilled water media 

(control) gave highest averages in all of studied traits. The results of Laboratory 

experiment also showed that soybean seeds soaked with KCL 20 g L-1 led to 

improved the seeds germination and seedling growth traits under salinity stress. The 

results of pots experiment showed that superiority soybean seeds soaked with KCL 

20 g L-1, in given highest averages of field emergence percentage, plant length and 

plant dry weight .Soybean seeds were sowed in distilled water media gave highest 

average in all of studied traits. The results of pots experiment also showed that 

soybean seeds soaked with KCL 20 g L-1 led to improved emergence percentage, 

plant growth under salinity stress. 

 المقدمة

( محصول بقولي ذو قيمة غذائية عالية وهو يزرع لغرض الحصول .Glycine max Lفول الصويا ) 
يتراوح محتوى بذوره من  إذعلى بذوره لكونها مصدرًا قيما للبروتين والزيت اللذان يستعمالن في الصناعة والغذاء 

العالمي هو احتواء بروتينه على معظم  وما زاد من أهميته على المستوى  % 14-26والزيت  %36-40البروتين 
الحاوية على الكبريت كالسستين  األمينية األحماضوالحيوان عدا  األنسانلنمو  األساسية األمينية األحماض

تدخل بذور فول الصويا في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الزيوت النباتية  (.51و 52و 5)والميثايونين 
فضال من ان  الحيواني،ن الجامدة كما تدخل كسبة بذوره كمادة أساسية في العلف والدهو  األصباغوصناعة 

زراعته تعمل على تحسين خواص التربة وتزيد من خصوبتها من خالل تثبيت النتروجين الحيوي في التربة 
مدادبوساطة بكتريا العقد الجذرية    (.15و 72و 51و 5النبات باالحتياجات الالزمة للنمو ) وا 

ان زراعته تواجه بعض المشاكل ال سيما في المناطق الجافة وشبه  إالم من أهمية هذا المحصول بالرغ
( تأتي في مقدمتها ظاهرة تملح التربة والتي تسبب في خفض قدرة البذور على التي يقع العراق ضمنهاالجافة ) 
كس سلبا على التأسيس الحقلي تعرقل بزوغ البادرات وتجانس نموها وتطورها وهذا كله ينع أووتمنع  اإلنبات

ان ارتفاع نسبة ملوحة التربة تسبب اختالل التوازن في  إلىويعزى ذلك  ،(77و 75للنبات والحاصل النهائي )
بكميات ال تتناسب وحاجة الخاليا الداخلة في تكوين  األيوناتجهد الماء داخل وخارج البذرة نتيجة دخول بعض 
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التي تحدث  األيضيةمعدالت تشرب البذرة للماء والتأثير سلبا على التفاعالت الذي يؤدي الى خفض  األمرالبذرة 
 .(72و 51و 55) اإلنباتعند بدء مرحلة 

 اإلجهاد، إال أن الحقلي الجيدالتأسيس  إلىالعالي والسريع والمتجانس يؤدي  اإلنبات( ان 2أوضح ) 
البذور ونمو البادرات والذي بدوره  إنباتؤثر في الفسيولوجية التي ت اإلجهاداتالملحي يعيق ذلك كونه احد أهم 

، لذا ق معدالتها الطبيعية في التربةالذائبة بدرجة تفو  األمالحتراكم  أويؤثر في مراحل النمو الالحقة نتيجة تجمع 
فان المختصون يحاولون من استخدام البحث العلمي الجاد للتغلب على هذه المشكلة والبحث عن حلول مناسبة 

 أوفي حال توفر الماء الالزم  األراضين المشاكل الناجمة من ظاهرة تملح التربة من خالل استصالح للحد م
من خالل استعمال برامج تربية النبات وتقانات الهندسة الوراثية غير ان هذه الحلول ليست بتلك السهولة لذلك 

المتأثرة  األراضيوتساهم في االستفادة من توجه العديد من الباحثين نحو استخدام تقانات زراعية اكثر اقتصادية 
قليلة  اإلجراءات( قبل الزراعة والتي تعد من Seeds primingبالملوحة بحالتها الراهنة منها تقنية تنشيط البذور )
كما وتمتاز بكفاءتها العالية  ،تقلل من الجهدو بزوغ البادرات و التكلفة والتي تختصر في المدة بين زراعة البذور 

نموها تحت تحفيز البذور وتحسين أداءها وبالتالي تقليل المدة الالزمة لإلنبات وتجانس بزوغ  البادرات و في 
 .(17و 51و 72الملحي ) اإلجهادالظروف البيئية الطبيعية وظروف 

 أو (Hydro primingيمكن استعمال هذه التقنية بعدة طرائق من ضمنها نقع البذور بالماء فقط ) 
نقعها بمحاليل تحتوي على مواد عضوية بجهود  أو (Halo primingعضوية )ل ملحية غير نقعها بمحالي

منخفضة  أوتعريض البذور لدرجات حرارة مرتفعة  أو( Osmo primingازموزية مختلفة )
(ThermoPrimingأو ) ( نقع البذور بمنظمات النمو النباتيةHormonal priming)  طرائق  منوغيرها

  (.17و 52و 2للبذور قبل الزراعة ) األولىالتحضير 

في دراسة تضمنت تطبيق تجربتين أحداهما مختبرية والثانية نفذت في البيت البالستيكي وذلك لمعرفة 
وصفات البادرة  اإلنباتفي قوة  3KNOمدى تأثير معاملة بذور فول الصويا بمحاليل ذات تراكيز مختلفة من 

بزيادة تركيز  اإلنباتئج التجربة المختبرية انخفاض قدرة البذور على الملحي وقد بينت نتا اإلجهادتحت ظروف 
NaCl  النهائي وطولي الجذير والرويشة وازداد الوقت الالزم  اإلنباتانخفضت نسبة  إذ اإلنباتفي وسط
في وسط  بالتتابع قياسا بالبذور المنبتة %67.74و %64.8و %65.11و %74.02بنسب بلغت  لإلنبات

أدى الى تقليل التأثير  اإلنبات، غير ان نقع البذور بمحلول نترات البوتاسيوم  قبل ء القطر فقطأضيف له الما
والمنبتة في  1-لتر غم KNO3 6حققت البذور المنقوعة بمحلول  إذ اإلنباتالملحي في وسط  لإلجهادالسلبي 

وطولي الجذير والرويشة وقللت  النهائي اإلنباتزيادة في نسبة  1-م زديسي سيمن 8وسط ملحي بتوصيل كهربائي 
بالتتابع قياسا بالبذور الغير  %30.64و %44.11و %55.88و %50.58بلغت  باإلنباتالوقت الالزم للشروع 

، كما أوضحت نتائج البيت البالستيكي 1-م سيمنز ديسي 8منقوعة والمنبتة في وسط ملحي بتوصيل كهربائي 
لورقية والوزن الجاف للنبات وزيادة متوسط المدة الالزمة لبزوغ انخفاض متوسطات ارتفاع النبات والمساحة ا
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الملحي في وسط  لإلجهادالبادرات وذلك بزيادة ملوحة وسط النمو كما بينت النتائج انخفاض في التأثير الضار 
  (.51قبل الزراعة ) 5-رلت غم KNO3 2النمو وذلك عند نقع البذور بمحلول 

تحت  KOHو KCLتأثير نقع بذور البزاليا بمحاليل تحتوي على  في تجربة مختبرية طبقت لمعرفة
وصفات البادرة بزيادة  اإلنباتهذه التجربة الى انخفاض جميع خصائص  أشارت إذالملحي  اإلجهادظروف 
قبل وضعها في المنبتة ساهم  KOHو KCL، غير ان نقع البذور بمحاليل اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهاد

 5-لتر ملغم KCL 500الملحي إذ حققت بذور البزاليا المنقوعة بمحلول  لإلجهادر الضار في تقليل التأثي
أعلى المتوسطات لصفات  1-م سيمنز ديسي 4بتوصيل كهربائي  NaCLوالمنبتة في وسط أضيف له محلول 

 1.4و غم  0.27سم و  11.8و %93.33وطول الجذير والوزنين الجاف و الرطب للبادرات بلغت  اإلنباتنسبة 
غم بالتتابع وقد يعزى ذلك الى ان أيونات البوتاسيوم المستعملة في تحضير محلول النقع شجعت على زيادة 

في البذور  األيضيةوبالتالي زيادة كفاءة العمليات  اإلنباتالتحلل المائي المسؤولة عن سير عملية  إنزيماتنشاط 
بة غالف البذرة مما سهل من بزوغ المحاور ساهم في تقليل صال KCLفضال من ان نقع البذور بمحلول 

 (.52الجنينية )

تراكم  إلىالملحي يرجع  اإلجهادتوقف نمو البادرات تحت ظروف  أو( ان انخفاض 72) أوضح
( 71و 77أكد ) البازغة.في أنسجة التمثيل الضوئي للبادرات   Cl-وأيونات  Na+ أيوناتالسامة مثل  األيونات

لمنقوعة بمحاليل ذات تراكيز مناسبة من نترات البوتاسيوم والمنبتة في أوساط ملحية في تفوق بذور فول الصويا ا
ولكون ان بذور فول  البادرة.وطول البادرة والوزن الجاف للبادرة ودليل قوة  اإلنباتومعدل  اإلنباتصفات نسبة 

والنمو والناتج  اإلنباتفي وسط الملحي  اإلجهادالبيئية خصوصا  باإلجهاداتالصويا تعد من البذور التي تتأثر 
، لذا البذور وبزوغ البادرات إنباتمن ارتفاع معدالت ملوحة مياه الري والتربة السيما في المراحل المبكرة من 

نفذت هذه الدراسة بتطبيق تجربتين أحدهما طبقت تحت ظروف المختبر والثانية طبقت في الظلة الخشبية 
 اإلنباتمعامالت تنشيط بذور فول الصويا قبل الزراعة في خصائص  بهدف معرفة تأثير صاألصباستخدام 
  البادرة.وصفات 

 وطرائق العمل المواد

أحداهما مختبرية في مختبرات كلية الزراعة  2016–2015نفذت تجربتان عامليتان خالل المدة 
ء الناصرية ، أما قضا –جامعة ذي قار ومختبرات دائرة فحص وتصديق البذور في محافظة ذي قار –واألهوار

 األعلىسم من  72التجربة الثانية فطبقت في الظلة الخشبية باستعمال أصص بالستيكية قطر الواحدة منها 
 ديسي 2 + 5.7ة بتوصيل كهربائي كغم تربة مزيج 2سم وتحتوي على  72وبارتفاع  األسفلسم من  52و

قبل الزراعة في قوة البذور   Seeds primingيا وذلك لدراسة تأثير معامالت تنشيط بذور فول الصو   1-مسمينز 
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 Lee 74. نفذت هذه الدراسة باستخدام بذور فول الصويا صنف الملحي اإلجهادوصفات نمو البادرة تحت تأثير 
 بغداد.جامعة –كلية الزراعة–ل عليها من قسم المحاصيل الحقليةوالتي تم الحصو 

( للتجارب العاملية بأربعة مكررات (CRDالتعشية طبقت التجربة المختبرية باستعمال تصميم تام  
( للتجارب العاملية بأربعة مكررات في تطبيق تجربة (RCBDبينما استعمل تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

ساعة قبل  24تضمن معامالت نقع البذور لمدة  األولالعامل  عاملين،شملت دراسة  وكل تجربة صاألص
 فقط،وبذور منقوعة بالماء المقطر   1-رلت غم KCL 71و 1-رلت غم KCL 51الزراعة بمحاليل مكونة من 

أما العامل الثاني فشمل زراعة البذور التي تم  مادة(جافة غير منقوعة بأي  )بذورمعاملة المقارنة  إلى إضافة
 % 22.2)كميات من ملح كلوريد الصوديوم النقي  إذابةنقعها في أوساط ملحية بتراكيز مختلفة ناتجة من 

NaCl)  الى  باإلضافة ،1-م سيمنزديسي  2 ،2 ،7في الماء المقطر لينتج منها محاليل ملحية بتوصيل كهربائي
أخذت عينة عملية من العينة المركبة لبذور فول . 5-م سيمنزديسي  0معاملة الماء المقطر بتوصيل كهربائي 

ثالثة دقائق ثم غسلت بالماء المقطر وتركت  دةلم %1الصويا بعد ذلك عقمت بمحلول هايبوكلوريد الصوديوم 
وذلك عملية تنشيط البذور  أجريتبعدها  (،72و 52ساعة ) 48على ورق نشاف لتجف هوائيا في المختبر لمدة 

ساعة بمحاليل النقع التي ذكرت أعاله وبعد انتهاء مدة النقع جففت البذور هوائيًا في المختبر  24لمدة  بنقعها
البذور  إنباتأوساط ملحية ومن ثم أجريت عليها فحوصات  إنباتها وزراعتها فيعد ذلك تم ب ساعة، 57لمدة 

  يأتي:وصفات البادرة وكما 

بذرة عشوائيا من كل معاملة من معامالت تنشيط البذور ووضعت في طبق بالستيكي بقطر  50أخذت 
حية التي تم تحضيرها سابقا مل من المحاليل المل 25سم وضع بداخلة ورق نشاف ثم أضيف لكل طبق  57

البالستيكية في المنبتة على درجة  األطباقبعدها وضعت  ،1-مسيمنز  ديسي 2و 4و 2و 0بتوصيل كهربائي 
بعد مرور خمسة أيام من تاريخ وضع  األول، أجري العد (51و  77) %95ورطوبة نسبية  2 +م  25˚حرارة 

سمة عدد البادرات الطبيعية بعد خمسة أيام على العدد الكي وذلك بق اإلنباتالبذور في المنبتة لحساب سرعة 
( ، بعد ذلك اجري العد الثاني بحساب العدد الكلي للبادرات الطبيعية بعد مرور عشرة أيام من تاريخ 2للبذور )

من قسمة العدد الكلي للبادرات الطبيعية في نهاية الفحص  اإلنباتوضع البذور في المنبتة وذلك لحساب نسبة 
( وبعد انتهاء مدة الفحص تم أخذ عشرة بادرات طبيعية بشكل عشوائي وقيس طولي 71على العدد الكلي للبذور )

 .(75و 2الجذير و الرويشة )سم( ثم استخرج المعدل لهاتين الصفتين )

فحص الوزن الجاف  إجراءأخذت البادرات نفسها المستخدمة في قياس طولي الجذير والرويشة لغرض  
المختبري  اإلنباتالفلقتين وغالف البذرة من البادرات الطبيعية الناتجة من فحص  إزالة)غم( وذلك بعد للبادرة 
ساعة  24ولمدة ˚ م80 ثم وضعت البادرات في أكياس مثقبة وجففت في فرن كهربائي وعلى درجة  القياسي،

قسمة الوزن الكلي للبادرات وبعد تبريدها وزنت النماذج بميزان حساس وحسب معدل الوزن الجاف للبادرة ب
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وفق  Seeding vigour indexتم قياس دليل قوة البادرة  (.52و 2الطبيعية على العدد الكلي للبادرات )
 .(7المعادلة التالية )

 . (الوزن الجاف للبادرة )غم× النهائي )%(  اإلنباتدليل قوة البادرة = نسبة 

سم من  72ل أصص بالستيكية قطر الواحدة منها نفذت هذه الفحوصات في الظلة الخشبية باستعما
 7 + 5.7ة بتوصيل كهربائي كغم تربة مزيج 2سم وتحتوي على  72وبارتفاع  األسفلسم من  52و األعلى
استعملت خمسة أصص لكل معاملة وزرع كل أصيص بخمسة بذور من البذور المعاملة  ،1-مسيمنز  ديسي

وبذور  1-لتر غم KCL 51اء المقطر فقط وبذور منقوعة بمحلول بمحاليل التنشيط وهي بذور منقوعة بالم
سم بعدها  2البذور الغير معاملة بأي مادة وتم زراعة البذور بعمق  إلى باإلضافة ،1-لتر غم KCL 71منقوعة 

 ديسي 2و 4و 2 ية المحضرة مسبقا بتوصيل كهربائيمل من المحاليل الملح 300 بإضافةتم سقي كل أصيص 
. أجريت عملية السقي 1-مسيمنز  ديسي 0فضال عن السقي بالماء المقطر فقط بتوصيل كهربائي  ،1-سيمنز م

 ، (71و 51كل ثالثة أيام )

يوم من  15يوم من الزراعة وذلك بقسمة عدد البادرات البازغة بعد  15حسبت نسبة بزوغ البادرات بعد 
يوم من الزراعة وذلك  25رتفاع النبات بعد مرور قيس ا .(71و 2الزراعة على العدد الكلي للبذور المزروعة )

باختيار عشر نباتات عشوائيا من كل معاملة وقياس ارتفاعها من سطح التربة وحتى نهاية القمة النامية للنبات 
فحص الوزن الجاف  إجراء. أخذت النباتات المستخدمة في قياس ارتفاع النبات لغرض ق الرئيسيعلى السا

 48ولمدة  ˚ م 80لنباتات في أكياس ورقية مثقبة ثم أدخلت في الفرن الكهربائي على درجة للنبات إذ تم وضع ا
ساعة وتركت لتبرد لمدة نصف ساعة ثم وزنت بالميزان الكهربائي الحساس واستخرج معدل وزن النبات الجاف 

عند مستوى  L.S.Dي باتباع تحليل التباين واستعمال اختبار أقل فرق معنو  إحصائيا. حللت النتائج (51و 2)
 .(51لمعرفة طبيعية االختالفات بين المعامالت ) 0.05معنوية 

 النتائج والمناقشة
  أوال. التجربة المختبرية

 )%(  اإلنباتسرعة 

وجود فروق معنوية بين المتوسطات الحسابية بتأثير معامالت تنشيط  إلى 5 تشير النتائج في جدول
سجلت بذور فول الصويا المنقوعة  إذ، الملحي والتداخل بينهما جهاداإلبذور فول الصويا و كذلك معامالت 

في حين  %53.86بلغ  اإلنباتأعلى متوسط لصفة سرعة  1-غم لتر 20بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز 
وهذا يعد مؤشر واضح للدور  %30.18سجلت البذور الغير معاملة بأي مادة أدنى متوسط لهذه الصفة بلغ 

الخلوي  األيضملة نقع بذور فول الصويا بمحلول كلوريد البوتاسيوم الذي ساهم في زيادة تفاعالت المهم لمعا
والتي لها دور فعال في تحلل المواد الرئيسية  اإلنباتالمسؤولة عن تنشيط أنزيمات التحلل المائي خالل مرحلة 
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نتقل الى الجنين فضال عن ذلك فان نقع مواد أبسط ت إلى توالكربوهيدراالموجودة في الفلقتين مثل البروتينات 
مما زاد من معدالت تشرب البذور للماء وبالتالي قلل  تهافلأغالبذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم قلل من صالبة 

( الذين 52و 51، ان هذه النتيجة تتوافق مع ما وجده باحثون آخرون )باإلنباتمن الوقت الالزم لشروع البذور 
لبذور فول الصويا بنقعها بمحاليل ذات تراكيز مختلفة من كلوريد البوتاسيوم قبل  األولىضير أشاروا الى ان التح

 .وبزوغ البادرات باإلنباتالزراعة زاد من حيوية البذور وقوتها مما قلل من الوقت الالزم لشروع البذور 

البذور المزروعة  إذ تفوقت( 5)جدول  اإلنباتالملحي معنويا في صفة سرعة  اإلجهادأثرت معامالت  
بتسجيلها أعلى متوسط  1-مسيمنز  ديسي 1فقط بتوصيل كهربائي الماء المقطر إليهالمضاف  اإلنباتفي وسط 

البذور  أعطتان  إلىالملحي  اإلجهادمع زيادة  باإلنباتوتراجعت سرعة الشروع  %56.95لهذه الصفة بلغ 
أدنى  1-سيمنز م ديسي 6صوديوم بتوصيل كهربائيمحلول كلوريد ال إليهالمضاف  اإلنباتالمنبتة في وسط 

 اإلنباتوسط  الملحي في اإلجهاد، ربما يعود ذلك الى ان زيادة مستوى % 25.33متوسط لهذه الصفة بلغ 
الصوديوم سبب في اختالل التوازن في جهد الماء داخل البذرة  أيون السامة السيما  األيوناتنتيجة زيادة تركيز 

الجنين  بإداءالخلوي ذات الصلة  األيضمعدالت تشرب البذرة للماء وانخفاض تفاعالت  وخارجها مما قلل من
(  1) إليهالبذور ، تتفق هذه النتيجة مع ما توصل  إنباتو انعكاس ذلك سلبا على سرعة  اإلنباتخالل مرحلة 

كلوريد الصوديوم  حأمالبذور فول الصويا بزيادة تركيز  إنبات( الذين أكدوا انخفاض سرعة شروع 51و 72)و 
 . اإلنباتفي وسط 

 1-لتر غم 20تفوق التداخل الثنائي لبذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز 
سجلت أعلى  إذ 1-م سيمنز ديسي 1الماء المقطر فقط بتوصيل كهربائي  إليهأضيف  إنباتوالمزروعة في وسط 
في حين انخفض متوسط هذه الصفة في معامالت نقع البذور  %69.82 بلغ اإلنباتمتوسط لصفة سرعة 

أدنى مستوى له لبذور فول الصويا الغير  إلىحتى وصل  اإلنباتالملحي لوسط  اإلجهادوذلك بزيادة  األخرى 
سيمنز  ديسي 6محلول كلوريد الصوديوم بتوصيل كهربائي  إليهمنقوعة بأي مادة والمنبتة في الوسط المضاف 

 ،1-م

 )%( لبذور فول الصويا اإلنباتالملحي والتداخل بينهما في صفة سرعة  اإلجهادتأثير معامالت التنشيط و  1جدول 
 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت  معامالت تنشيط البذور

0  2  4 
 

2  
 11.52 52.57 71.21 12.22 27.51 بذور غير منقوعة

O2H 11.25 11.12 17.22 75.11 12.25 
KCL 11  22.11 11.22 21.17 12.52 27.21 1-لترغم 
KCL 01  11.22 11.71 22.21 27.22 22.27 1-لترغم 

L.S.D 5% 2.21 7.22 
  71.11 12.22 17.72 12.21 المتوسط

L.S.D 5% 1.22  
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الضار غير ان نقع بذور فول الصويا بمحلول كلوريد البوتاسيوم كان له دورا مهما في تقليل التأثير 
ى ، وقد يعزى ذلك الى ان عنصر البوتاسيوم باإلضافة الاإلنباتفي وسط  NaCLالناتج عن زيادة تركيز أمالح 

، فأنه يساهم في تقليل سمية الصوديوم في الظروف المالحة وذلك لدوره المهم كونه عنصرا أساسيا لنمو النبات
السامة فضال من ان نقع  لأليوناتسايتوبالزمية ال األغشيةفي زيادة بلزمة خاليا االمتصاص وخفض نفاذية 

الملحي الذي  اإلجهادتوازن هرموني تحت تأثير  أحداثبذور فول الصويا بمحلول كلوريد البوتاسيوم شجع في 
 ( . 72و 52يؤدي الى خلل في هذا التوازن وهذا يتفق مع ما وجده )

 )%(  اإلنباتنسبة 

بعاملي الدراسة  المختبري القياسي قد تأثرت معنويا نباتاإلان صفة نسبة  2يظهر من نتائج جدول 
أعلى متوسط لهذه  1-لتر غم 20بتركيز سجلت البذور المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم  إذ، والتداخل بينهما

قلل من  1-لتر غم 71وقد يعزى ذلك الى ان نقع البذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز  %68.17الصفة بلغ 
الخلوي المسؤولة  األيضبة غالف البذرة وزاد من معدالت تشرب البذرة للماء مما ساهم في تحفيز تفاعالت صال
، تتفق هذه النتيجة مع ما اإلنباتعلى أداء البذرة وقدرتها على  إيجابياوبالتالي انعكاس ذلك كله  اإلنباتعن 

 إعطاءالمنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم في (  الذين أشاروا الى تفوق بذور فول الصويا 71و 2) إليهتوصل 
ة نسبة فر منقوعة بأي مادة أدنى متوسط لص. بينما سجلت بذور فول الصويا الغياإلنباتأعلى متوسط لنسبة 

 . %48.84بلغ  اإلنبات

تفوقت بذور فول الصويا  إذ( 2)جدول  اإلنباتالملحي في صفة نسبة  اإلجهاداختلفت معامالت 
أعلى  إعطاءمعنويا في   1-م سيمنز ديسي 1الماء المقطر بتوصيل كهربائي  إليهلوسط المضاف المنبتة في ا

 اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهادبزيادة  اإلنباتبينما انخفض متوسط نسبة  %84.13متوسط لهذه الصفة بلغ 
أدنى متوسط لهذه  1-.م زديسي سيمن 2إذا أعطت بذور فول الصويا المنبتة في الوسط الملحي بتوصيل كهربائي 

( الذين أشاروا الى زيادة التأثيرات 72و 75) إليهان هذه النتيجة تتوافق مع ما توصل  %11.72الصفة بلغ 
الجنين وقلة  أداءالبذور والذي أدى الى انخفاض  إنباتاالزموزية السلبية الناتجة من استعمال الماء المالح في 

 اإلنبات.نسبة 

 إذالمختبري القياسي للتداخل بين عاملي الدراسة  اإلنباتستجابة صفة نسبة ا 2توضح نتائج جدول 
والمنبتة في وسط الماء  1-لتر غم 71كلوريد البوتاسيوم بتركيز  تفوقت بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول

لهذه معنويا على بقية التداخالت بتسجيلها أعلى متوسط  1-م سيمنز ديسي 1المقطر فقط  بتوصيل كهربائي
تدريجيا وذلك بزيادة  األخرى في معامالت نقع البذور  اإلنباتفي حين انخفضت نسبة  %89.41الصفة بلغ 

سجلت بذور فول الصويا الغير منقوعة بأي مادة والمنبتة في الوسط  إذ اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهاد
أدنى متوسط لهذه الصفة بلغ  1-م سيمنز ديسي 2محلول كلوريد الصوديوم بتوصيل كهربائي  إليهالمضاف 
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ربما يعود سبب ذلك الى الدور المهم أليونات البوتاسيوم في زيادة بلزمة خاليا البذرة المسؤولة عن  27.70%
السامة السيما أيونات الصوديوم فضال  NaClالسايتوبالزمية ألمالح  األغشيةامتصاص الماء وانخفاض نفاذية 

العضوية التي  واألحماضسيولوجية كزيادة المواد الكربوهيدراتية المتحللة عن تشجيع حصول بعض التغيرات الف
( الذين أشاروا الى ان 15و 51و 77الملحي ، وهذا يتفق مع ما وجده ) لإلجهادترافقت مع زيادة تحمل البذور 

حيوية البذور معاملة بذور فول الصويا بمحلول كلوريد البوتاسيوم قبل الزراعة ساهم في حصول تحسن نسبي في 
 الملحي .  اإلجهادتحت ظروف  اإلنباتوأداءها خالل مرحلة 

)%( لبذور فول  اإلنباتالتداخل بينهما في صفة نسبة الملحي و  اإلجهادتأثير معامالت التنشيط و  0دول ج
 الصويا

 معامالت تنشيط البذور

 

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت 

0 2 4
 

2 
غير منقوعةبذور   22.12 15.22 12.12 72.21 22.22 

H2O 25.71 21.22 21.21 17.22 12.22 
KCL 11 27.21 12.21 22.71 22.21 22.11 1-لتر غم 

KCL 01  22.52 21.27 12.21 25.51 22.25 1-لترغم 
L.S.D 5% 2.12 2.75 

  11.72 22.11 21.21 22.51 المتوسط
L.S.D 5% 1.17  

  ( طول الجذير )سم 

اتضح من نتائج التجربة لصفة طول الجذير وجود فروق معنوية بتأثير عاملي الدراسة والتداخل بينهما 
سم للبذور المعاملة بكلوريد البوتاسيوم  4.64إذ يالحظ ان اعلى متوسط لصفة طول الجذير بلغ  ،3))جدول 
وريد البوتاسيوم في تحفيز الجنين ، قد يعود سبب ذلك الى الدور الرئيسي لمحلول كل1-لتر غم 71ز بتركي

مما ساهم في زيادة معدالت نمو المحاور الجنينية  باإلنباتوتحسين حيوية البذور وقوتها وتسريع شروعها 
( الذين أشاروا الى ان 51و 52وتطورها وتحقيق أعلى المتوسطات لصفة طول الجذير تتفق هذه النتيجة مع )

في حين سجلت  ،وطول الجذير إنباتهالوريد البوتاسيوم كانت أسرع في بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول ك
 سم . 3.37البذور الغير معاملة بأي مادة أدنى متوسط لصفة طول الجذير بلغ 

معنويا  1-م زديسي سيمن 0تفوقت بذور فول الصويا المنبتة في وسط الماء المقطر بتوصيل كهربائي 
سم في حين انخفض متوسط هذه الصفة بزيادة تركيز  4.80ر بلغ بتسجيلها أعلى متوسط لصفة طول الجذي

 1-م سيمنز ديسي 6كلوريد الصوديوم إذ أعطت بذور فول الصويا المنبتة في الوسط الملحي بتوصيل كهربائي 
 1جدول ونسبته ) اإلنبات، وقد يعزى ذلك الى انخفاض متوسطي سرعة سم 2.68أدنى متوسط لهذه الصفة بلغ 
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بادرات تتميز بضعف أداءها مما انعكس سلبيا  إعطاء أوانعدام بزوغ البادرات  أوالذي أدى الى قلة  األمر( 2و
 . (72و 11و 72على نمو الجذير وتطوره ، تتفق هذه النتيجة مع ما وجوده )

كلوريد  تفوق بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول 3بخصوص التداخل الثنائي فيالحظ من جدول  أما
 ديسي  0الماء المقطر بتوصيل كهربائي إليهمضاف  إنباتفي وسط  والمنبتة 1-لتر غم 71بتركيز  البوتاسيوم

سم وانخفض متوسط هذه الصفة  5.78معنويا بتسجيلها أعلى متوسط لصفة طول الجذير بلغ  1-م سيمنز
، اإلنباتالى وسط  تدريجيا في بقية معامالت نقع البذور وذلك بزيادة تركيز محلول كلوريد الصوديوم المضاف

ي ساهم وبشكل واضح في تقليل التأثير السلب 1-لتر غم 71غير ان نقع البذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز 
الى كونه عنصرا  باإلضافة، ربما يعود سبب ذلك الى ان عنصر البوتاسيوم الملحي في وسط االنبات لإلجهاد

السيما سمية أيون الصوديوم في الظروف المالحة ، ان  األمالحمية أساسيا لنمو النبات فأنه يساهم في تقليل س
( الذين أكدوا ان الخاليا الداخلة في تكوين بادرات المحاور الجنينية 51و 52تتوافق مع ما وجده ) هذه النتيجة

غم من وجوده تعمل على امتصاص كميات كبيرة نسبيا من البوتاسيوم نظرا لدوره في فسيولوجيا الخلية النباتية بالر 
بينما تمتص كميات قليلة نسبيا من أيونات الصوديوم بالرغم من وجودها  اإلنباتبتراكيز منخفضة في وسط 

البذور  إنباتالسامة في المحاور الجنينية خالل  األيوناتمما يقلل من تراكم  اإلنباتبتراكيز عالية في وسط 
 . وبزوغ البادرات

ول الجذير )سم( لبذور فول في صفة ط والتداخل بينهما إلجهاد الملحيوامعامالت التنشيط  تأثير 3جدول 
 الصويا

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت  معامالت تنشيط البذور
0  2  4 

 
2  

 3.37 2.12 3.08 4.10 4.17 بذور غير منقوعة

O2H 2.11 2.72 1.72 7.72 1.12 
KCL 11 2.12 1.12 1.22 2.12 2.21 1-غم.لتر 

KCL 01 2.22 1.71 1.21 1.22 1.22 1-غم.لتر 
L.S.D 5% 5.17 1.25 

  7.22 1.22 2.22 2.21 المتوسط
L.S.D 5% 1.21  

 

  طول الرويشة )سم( 

عاملي الدراسة  الى وجود فروق معنوية بين المتوسطات الحسابية بتأثير 4تشير النتائج في جدول 
أعلى متوسط لصفة  1-لتر غم 71لبذور المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز إذ سجلت ا ،والتداخل بينهما

كلوريد البوتاسيوم بتركيز  سم ربما يعزى ذلك الى ان بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول 4.73طول الرويشة بلغ 
لها قابلية أعلى ( مما كان 2و 1جدول ونسبته ) اإلنباتكانت قد حققت أعلى متوسطين لسرعة  1-لتر غم 71
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وهذا يتفق مع ما  األخرى بادرات قوية تنمو وتتطور بشكل أفضل قياسا بالبذور في معامالت النقع  إعطاءعلى 
سط لصفة طول بينما سجلت بذور فول الصويا الغير منقوعة بأي مادة أدنى متو  ،(55و 51و 75) إليهتوصل 

 . سم 1.22الرويشة بلغ 

( إذ تفوقت بذور فول الصويا 4معنويا في صفة طول الرويشة )جدول  الملحي اإلجهادأثرت معامالت 
معنويا بتسجيلها أعلى متوسط لصفة طول  1-مسيمنز  ديسي 1المنبتة في وسط الماء المقطر بتوصيل كهربائي 

إذا أعطت بذور  اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهادسم بينما انخفض متوسط الصفة بزيادة  5.53الرويشة بلغ 
أدنى متوسط لهذه الصفة بلغ    1-م زديسي سيمن 2الصويا المنبتة في الوسط الملحي بتوصيل كهربائي فول 
سم وقد يعزى ذلك الى التأثيرات االزموزية السلبية الناتجة عن زيادة تركيز كلوريد الصوديوم في وسط  2.81
التي تعرقل نمو الجنين  األيونيةة والتي تؤدي الى انخفاض معدالت تشرب البذور للماء وحدوث السمي اإلنبات

 .(72و 15و 52تتفق هذه النتيجة مع ما وجده ) ،لى نمو المحاور الجنينية وتطورهامما ينعكس سلبا ع

 1-لتر غم 71تفوق التداخل الثنائي لبذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز 
إذ سجلت أعلى  1-م سيمنز ديسي 0الماء المقطر بتوصيل كهربائي  إليهالمضاف  اإلنباتوالمنبتة في وسط 

سم في حين أعطت البذور الغير منقوعة بأي مادة والمنبتة في وسط  6.11متوسط لصفة طول الرويشة بلغ 
 إلىربما يعود سبب ذلك  ،سم 2.20أدنى متوسط لهذه الصفة بلغ  1-مسيمنز  ديسي 6ملحي بتوصيل كهربائي 

أليونات البوتاسيوم في زيادة بلزمة خاليا البذرة المسؤولة عن امتصاص الماء وانخفاض نفاذية  الدور المهم
السامة السيما أيونات الصوديوم فضال عن تشجيع حصول بعض  NaClالسايتوبالزمية ألمالح  األغشية

ترافقت مع زيادة تحمل  العضوية التي واألحماضالتغيرات الفسيولوجية كزيادة المواد الكربوهيدراتية المتحللة 
  ،الملحي لإلجهادالبذور 

ل الرويشة )سم( لبذور فول في صفة طو والتداخل بينهماالملحي  اإلجهادو تأثير معامالت التنشيط  4جدول 
 الصويا

 معامالت تنشيط البذور

 

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت 
0  2  4  6  

 1.22 7.71 1.15 2.21 1.12 بذور غير منقوعة
O2H 1.71 1.12 1.21 7.12 2.12 

KCL 11  2.22 1.72 1.22 1.11 1.22 1-لترغم 

KCL 01  2.21 1.25 1.21 1.22 2.55 1-لترغم 
L.S.D 5% 5.22 1.25 

  7.25 1.12 1.71 1.11 المتوسط
L.S.D 5% 5.11  
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المنبتة في و  1-لتر غم 71اسيوم بتركيز كلوريد البوت فضاًل من ان بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول
( مما 2و 5ونسبته )جدول  اإلنباتالماء المقطر فقط  كانت قد حققت أعلى متوسطين لسرعة  إليه أضيفوسط 

و  77و  75، وهذا يتفق مع ما وجده ) بادرات قوية تنمو وتتطور بشكل أفضل إعطاءكان لها قابلية أعلى على 
املة بذور فول الصويا بمحلول كلوريد البوتاسيوم قبل الزراعة ساهم في حصول ( الذين أشاروا الى ان مع51

الملحي مما انعكس ذلك  اإلجهادتحت ظروف  اإلنباتتحسن نسبي في حيوية البذور وأداءها خالل مرحلة 
 على نمو المحاور الجنينية و تطورها . إيجابيا

 (غم)الوزن الجاف للبادرة 

بعاملي الدراسة والتداخل  صفة الوزن الجاف للبادرة قد تأثرت معنويا ان 5يظهر من نتائج جدول   
أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  1-لتر غم 71كلوريد البوتاسيوم بتركيز  ، إذ حققت البذور المنقوعة بمحلولبينهما

بوتاسيوم الخلوي للبذور المنقوعة بمحلول كلوريد ال األيضغم وقد يعود سبب ذلك الى ارتفاع معدالت  0.281
الذي أدى الى زيادة قوة  األمروالمسؤولة عن نشاط أنزيمات التحلل المائي للمواد الغذائية المخزونة في الفلقتين 

بادرات قوية ذات محتوى عالي من المادة الجافة ، كما ان تفوق هذه  إعطاءالبذرة وتحفيز الجنين ومن ثم 
تفوقها أصال في صفتي طول الجذير و طول الرويشة )جدول المعاملة في صفة الوزن الجاف للبادرة يعود الى 

( إذ أكدوا تفوق 72و 72) إليهعلى الوزن الجاف ويتفق هذا مع ما توصل  إيجابي( مما انعكس بشكل 4و  3
بينما سجلت بذور فول  ،يوم في صفة الوزن الجاف للبادرةبذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاس

 . غم 1.752لوزن الجاف للبادرة بلغ منقوعة بأي مادة أدنى متوسط لصفة االصويا الغير 

تفوق بذور فول الصويا المنبتة  5الملحي فيالحظ من نتائج جدول  اإلجهادما يخص معامالت  أما 
غم في حين  0.328في وسط الماء المقطر معنويا بتسجيلها أعلى متوسط لصفة الوزن الجاف للبادرة بلغ 

إذ أعطت البذور المنبتة في الوسط الملحي  اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهادط الصفة بزيادة انخفض متوس
غم ، ان ذلك يؤكد انخفاض أداء بذور فول  0.105أدنى متوسط بلغ  1-مسيمنز  ديسي 2بتوصيل كهربائي 

الذي يؤدي الى  ألمراال سيما أيون الصوديوم  اإلنباتالسامة في وسط  األيوناتالصويا وقوتها بزيادة تركيز 
ن الجاف بزوغ بادرات ضعيفة ذات محتوى قليل من المادة الجافة مما انعكس سلبا على الوز  أو اإلنباتفشل 

 .(51و 1و 71للبادرة )

استجابة صفة الوزن الجاف للبادرة للتداخل بين عاملي الدراسة إذ تفوقت بذور فول  5يوضح جدول 
الماء  إليهالمضاف  اإلنباتو المنبتة في وسط  5-غم.لتر 71بوتاسيوم بتركيز الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد ال

غم بينما  0.367معنويا إذ سجلت أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  1-مسيمنز  ديسي  0المقطر بتوصيل كهربائي
كما  ،تاإلنباانخفض الوزن الجاف للبادرة في بقية معامالت النقع بزيادة تركيز كلوريد الصوديوم في وسط 

أن نقع البذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم قلل من التأثير الضار الناتج من زيادة تركيز  5 يالحظ من نتائج جدول
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وهذا دليل آخر يثبت ان االتجاه العام لمحلول كلوريد البوتاسيوم يصب في تقليل  اإلنباتفي وسط  األمالح
إذ شجع على حصول تحسن نسبي في أداء   اإلنباتمرحلة  الملحي على البذور خالل لإلجهادالتأثيرات السلبية 

 ( . 52و 77و 1) اإلنباتالبذور حتى عند زيادة تركيز كلوريد الصوديوم في وسط 

)غم( لبذور الوزن الجاف للبادرة التداخل بينهما في صفة و  الملحي اإلجهادتأثير معامالت التنشيط و  5جدول 
 فول الصويا

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادامالت مع معامالت تنشيط البذور
0 

 
2  4 

 
2  

 1.752 1.122 1.757 1.725 1.117 بذور غير منقوعة
O2H 1.152 1.721 1.711 1.121 1.715 

KCL 11 1.722 1.552 1.725 1.157 1.171 1-غم.لتر 

KCL 01 1.725 1.522 1.722 1.172 1.122 1-غم.لتر 

L.S.D 5% 1.522 1.125 
  1.511 1.725 1.117 1.172 المتوسط

L.S.D 5% 1.512  

  دليل قوة البادرة 

اتضح من نتائج التجربة لصفة دليل قوة البادرة وجود فروق معنوية بتأثير عاملي الدراسة والتداخل 
معنويا  1-رلت غم 71البوتاسيوم بتركيز إذ تفوقت بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد  ،(6بينهما )جدول 

وقد يعزى تفوق هذه المعاملة في صفة دليل قوة البادرة الى  20.57بتسجيلها أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ 
الوزن ( و 4و 3طول الرويشة )جدول ( وصفتي طول الجذير و 7ول جد) اإلنباتتفوقها أصال في صفة نسبة 

يل قوة البادرة  تتفق هذه النتيجة مع ما وجده على صفة دل إيجابيا( وان ذلك كله انعكس 5الجاف للبادرة )جدول 
 .(15و 51)

في حين سجلت بذور فول الصويا الغير معاملة بأي مادة أدنى متوسط لصفة دليل قوة البادرة بلغ  
الملحي في صفة دليل قوة البادرة إذ سجلت البذور المنبتة في وسط الماء  اإلجهادواختلفت معامالت  .55.22

بينما انخفض متوسط الصفة بزيادة تركيز كلوريد الصوديوم  ،72.22متوسط لهذه الصفة بلغ المقطر فقط أعلى 
أدنى متوسط   1-م زديسي سيمن 2إذ أعطت البذور المنبتة في الوسط الملحي بتوصيل كهربائي  اإلنباتفي وسط 

تفوق   6تائج جدول بخصوص التداخل الثنائي فيالحظ من ن أما. (57و  75تتفق هذه النتيجة مع ) 3.88بلغ 
والمنبتة في وسط مروي بالماء  1-لترغم  71كلوريد البوتاسيوم بتركيز  بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول

 32.81معنويا إذ سجلت أعلى متوسط لصفة دليل قوة البادرة بلغ  1-مسيمنز  ديسي 0المقطر بتوصيل كهربائي
  1-مسيمنز  ديسي 2نبتة في وسط ملحي بتوصيل كهربائي في حين أعطت البذور الغير منقوعة بأي مادة والم

 ،1.86أدنى متوسط بلغ 
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ربما يعود ذلك الى ان نقع بذور فول الصويا بتراكيز مناسبة من محلول كلوريد البوتاسيوم ساهم في  
 اإلجهادظروف وبالتالي تغلب البادرات على التأثيرات السلبية الناتجة من  األداءتحسين قوة البادرة وقدرتها على 

وعدم توازن المغذيات فضال عن ذلك فان معاملة البذور  األيونيةالملحي مثل التأثيرات االزموزية والسمية 
الملحي الذي سبب خلل في ذلك  اإلجهادبمحلول كلوريد البوتاسيوم أدى الى حدوث توازن هرموني تحت تأثير 

الذين أشاروا الى تفوق بذور فول الصويا المنقوعة  (72و 51و 52) إليهالتوازن وان هذا يتفق مع ما توصل 
 .الملحي اإلجهادبمحلول كلوريد البوتاسيوم في صفة قوة البادرة تحت ظروف 

لبذور فول دليل قوة البادرة التداخل بينهما في صفة الملحي و  اإلجهادتأثير معامالت التنشيط و  6جدول 
 الصويا

 معامالت تنشيط البذور

 

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت 
0 

 
2 

 
4  

 
6  

 55.22 5.22 2.51 52.12 71.27 بذور غير منقوعة
H2O 71.22 71.71 2.12 7.22 51.22 

KCL 11 52.71 2.15 55.51 72.22 72.21 1-غم.لتر 

KCL 01 71.12 2.12 52.12 72.22 17.25 1-غم.لتر 
L.S.D 5% 2.25 7.22 

  1.22 55.72 75.11 72.22 المتوسط
L.S.D 5% 1.57  

  صاألصة الظلة الخشبية باستخدام . تجربثانيا
  نسبة البزوغ )%( 

( إذ تفوقت بذور فول الصويا 7أثرت معامالت نقع البذور معنويا في صفة نسبة البزوغ )جدول 
ط لهذه الصفة بلغ معنويا بتسجيلها أعلى متوس 1-لتر غم 71كلوريد البوتاسيوم بتركيز  المنقوعة بمحلول

، ان هذا يعد مؤشر واضح للدور المهم الذي يقوم به محلول كلوريد البوتاسيوم في تحفيز تفاعالت  57.52%
والتي لها دور فعال في تحلل  اإلنباتالتحلل المائي عند بدء مرحلة  إنزيماتالخلوي المسؤولة عن عمل  األيض

اد أبسط تنتقل الى الجنين مما يؤدي الى تحسين قوة البذرة وتسريع مو  إلىالمواد الغذائية المخزونة في الفلقتين 
بزوغ البادرات وزيادة معدالت نمو المحاور الجنينية الى مجموع خضري ومجموع جذري ساهم في تحقيق أعلى 

ان  إلى( الذين أشاروا 72و 52و 51)  إليهالمتوسطات لصفة نسبة البزوغ ، تتفق هذه النتيجة مع ما توصل 
وبزوغ البادرات تحت ظروف  إنباتهار فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم كانت أسرع في بذو 

صفة نسبة البزوغ بلغ     بينما سجلت بذور فول الصويا الغير منقوعة بأي مادة أدنى متوسط ل ،الملحي اإلجهاد
21.72 %. 
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( إذ تفوقت بذور فول 7لي )جدول الملحي معنويا في صفة البزوغ الحق اإلجهادأثرت معامالت  
بتسجيلها أعلى متوسط  1-م زديسي سيمن 1الصويا المزروعة في وسط المروي بالماء المقطر بتوصيل كهربائي 

الملحي إذ أعطت البذور  اإلجهادوتراجعت نسبة البزوغ الحقلي مع زيادة مستويات  % 68.22لهذه الصفة بلغ 
وقد يعزى ذلك  % 30.94أدنى متوسط بلغ   1-م زديسي سيمن 2هربائي المزروعة في الوسط الملحي بتوصيل ك

الى التأثيرات االزموزية السلبية للري بالماء المالح التي ينتج عنها اختالل في توازن جهد الماء داخل وخارج 
ة تقليل امتصاص البذرة للماء ومن ثم التأثير السلبي في العمليات ذات الصل أوالبذرة مما يسبب توقف 

إذ من الممكن ان تكون مكونات الملح  األيونيةبامتصاص المغذيات ونمو الجنين وتطوره وحدوث السمية 
البذور وبزوغ البادرات وهذا يتفق  إنباتسامة للجنين وال سيما أيون الصوديوم مما ينعكس سلبا على  واأليونات

بادرات بزيادة تركيز كلوريد الصوديوم في وبزوغ ال اإلنبات( إذ أكدوا انخفاض متوسطات سرعة 71و 52و 1)مع 
 وسط الزراعة.

و المزروعة في  1-لترغم  71كلوريد البوتاسيوم بتركيز  تفوق التداخل الثنائي للبذور المنقوعة بمحلول
إذ سجلت أعلى متوسط لصفة نسبة البزوغ   1-سيمنز م ديسي  0وسط مروي بالماء المقطر بتوصيل كهربائي

ين انخفضت نسبة البزوغ الحقلي في بقية معامالت نقع البذور وذلك بزيادة ملوحة ماء في ح ،%74.44 بلغ 
الري حتى وصلت الى أدنى مستوى لها للبذور الغير منقوعة بأي مادة و المزروعة في الوسط المروي بالماء 

ذور بمحلول غير أن نقع الب %20.42إذ أعطت نسبة بزوغ بلغت  1-مديسي سيمنز  6المالح بتوصيل كهربائي
وقد يعزى ذلك الى  (،7كلوريد البوتاسيوم كان له دورا مهما في تقليل التأثير الضار للري بالماء المالح )جدول 

الصوديوم في  أيون ، فانه يساهم في تقليل سمية ى كونه عنصرا أساسيا لنمو النباتان البوتاسيوم باإلضافة ال
قاومة للملوحة تميل الى امتصاص كميات كبيرة نسبيا من البوتاسيوم م األكثرالظروف المالحة لذلك فان النباتات 

  ،تحت هذه الظروف

)%( لبذور فول نسبة البزوغ الملحي والتداخل بينهما في صفة  اإلجهادو تأثير معامالت التنشيط  7جدول 
 الصويا

 معامالت تنشيط البذور

 

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت 
0  2  4  6  

 21.72 71.27 15.21 21.17 21.25 بذور غير منقوعة
H2O 22.22 27.11 12.21 72.22 22.25 

KCL 11 17.22 17.22 25.12 22.22 21.11 1-غم.لتر 

KCL 01 12.17 27.51 22.25 22.21 22.22 1-غم.لتر 
L.S.D 5% 1.22 7.25 

  11.22 12.12 22.25 22.77 المتوسط
L.S.D 5% 1.52  
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لذا يالحظ بأن الخاليا الداخلة في تكوين بادئات المحاور الجنينية تعمل على امتصاص كميات كبيرة 
نسبيا من البوتاسيوم نظرا لدوره الكبير في فسيولوجيا الخلية بالرغم من وجوده بتراكيز منخفضة في وسط النمو 

بتراكيز عالية في وسط النمو فضال وتعمل على امتصاص كميات قليلة نسبيا من الصوديوم بالرغم من وجوده 
عن ذلك فان عنصر البوتاسيوم له دور في إحداث توازن هرموني تحت تأثير اإلجهاد الملحي الذي يؤدي الى 

( الذين أشاروا الى ان نقع بذور فول الصويا قبل 75و 51و 52)خلل في هذا التوازن وهذا يتفق مع ما وجده 
كلوريد البوتاسيوم ساهم في تحسين حيوية البذور وأداء البادرات تحت ظروف الزراعة بتراكيز مناسبة من محلول 

 . الملحي اإلجهاد

  ارتفاع النبات )سم(

الى وجود فروق معنوية بين المتوسطات الحسابية بتأثير عاملي الدراسة  8تشير النتائج في جدول 
أعلى متوسط لصفة   1-لتر غم 71سيوم بتركيز كلوريد البوتا والتداخل بينهما ، إذ سجلت البذور المنقوعة بمحلول

سم في حين أعطت البذور الغير منقوعة بأي مادة أدنى متوسط لهذه الصفة بلغ  20.20ارتفاع النبات بلغ 
سم ان هذه النتيجة تؤكد الدور المهم لمعامالت تنشيط البذور السيما معاملة نقع البذور بمحلول كلوريد  14.29

 األمرفي زيادة انقسام واستطالة الخاليا الداخلة في تكوين بادرات المحاور الجنينية  اإليجابي البوتاسيوم وتأثيرها
بادرات قوية تنمو وتتطور بشكل أفضل فضال عن تفوق بذور فول الصويا المنقوعة  إعطاء إلىالذي أدى 

( مما أدى 2و 1جدول ) باتاإلنونسبة  اإلنباتفي صفة سرعة  1-غم. لتر 20بمحلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز 
على نموها الخضري تتفق هذه النتيجة  إيجابيازيادة تراكم المواد الغذائية في أنسجة البادرات وانعكاس ذلك  إلى

( الذين أشاروا الى ان بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم حققت 72و 51) إليهمع ما توصل 
 .وارتفاع النبات ت لصفات البادرةاعلى المتوسطا

تفوق بذور فول الصويا المزروعة  8الملحي فيالحظ من نتائج جدول  اإلجهادأما ما يخص معامالت 
في صفة ارتفاع النبات إذ سجلت أعلى  1-م زديسي سيمن 1كهربائي في الوسط المروي بالماء المقطر بتوصيل 

فاع النبات بزيادة تركيز كلوريد الصوديوم سم في حين انخفض متوسط صفة ارت 22.73متوسط لهذه الصفة بلغ 
أدنى متوسط  1-م زديسي سيمن 6إذ أعطت البذور المزروعة في الوسط المروي بالماء المالح بتوصيل كهربائي 

الصوديوم في وسط النمو  أيون السامة السيما  األيوناتسم ان هذا يعد دليل على ان زيادة تركيز  10.20بلغ 
ت البازغة وتطورها وانعكاس ذلك سلبا على النمو الخضري وما يؤكد ذلك هو انخفاض يسبب ضعف أداء البادرا

( 4و  3)جدول  اإلنباتالملحي في وسط  اإلجهادمتوسطي صفتي طول الجذير وطول الرويشة بزيادة مستويات 
 .(72و 72و 71) إليهيتوافق هذا مع ما توصل 

خل بين عاملي الدراسة إذ تفوقت بذور فول استجابة صفة طول النبات للتدا 8توضح نتائج جدول 
والمزروعة في وسط مروي بالماء المقطر  1-لتر غم 71كلوريد البوتاسيوم بتراكيز الصويا المنقوعة بمحلول 
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، بينما انخفض سم 26.51معنويا إذ سجلت أعلى متوسط لهذه الصفة بلغ  1-م سيمنز ديسي 0بتوصيل كهربائي 
وصل الى أدنى مستوى له للبذور الغير منقوعة بأي مادة والمزروعة في وسط مروي  ارتفاع النبات تدريجيا حتى

 .سم 2.17إذ أعطت ارتفاع نبات بلغ  1-م سيمنز ديسي  2بالماء المالح بتوصيل كهربائي 

أن نقع بذور فول الصويا بتراكيز مناسبة من محلول كلوريد البوتاسيوم أدى  8يالحظ من نتائج جدول 
السلبي الناتج من الري بالماء المالح هذا ما يؤكد ان تحفيز بذور فول الصويا بنقعها بمحلول  لتأثيرتقليل ا إلى

 أمالحالملحي لوسط النمو وقد يعزى ذلك الى انخفاض امتصاص  اإلجهادكلوريد البوتاسيوم ساعد في تقليل 
NaCl  كما ان  لأليوناتالسايتوبالزمية  ةاألغشيالسامة نتيجة لزيادة بلزمة خاليا االمتصاص وانخفاض نفاذية

نقع البذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم شجع على حدوث بعض التغيرات الفسيولوجية كزيادة الكربوهيدرات المتحللة 
و  وهذا يتفق مع ما وجده ،ترافقت مع زيادة تحملها للملوحةالعضوية في أوراق وجذور البادرات التي  واألحماض

أشاروا الى تفوق بذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلوريد البوتاسيوم والمزروعة تحت الذين ( 75و 51و 52)
 الملحي في صفة ارتفاع النبات .  اإلجهادظروف 

 .فول الصويا )%(ارتفاع نبات التداخل بينهما في صفة تأثير معامالت تنشيط البذور واإلجهاد الملحي و  8جدول 

 معامالت تنشيط البذور

 

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي إلجهادامعامالت 
0 

 
2  4  6  

 52.72 2.17 57.21 52.75 52.22 بذور غير منقوعة
H2O 71.11 71.12 52.22 2.55 51.21 

KCL 11 52.21 55.22 51.12 71.25 71.52 1-غم.لتر 

KCL 01 71.71 51.72 51.21 71.55 72.15 1-غم.لتر 
L.S.D 5% 1.12 5.75 

  51.71 52.12 75.21 77.21 المتوسط
L.S.D 5% 5.21  

 
 الوزن الجاف للنبات )غم( 

بعاملي الدراسة والتداخل  أن صفة الوزن الجاف للبادرة قد تأثرت معنويا 9يظهر من نتائج جدول 
ه أعلى متوسط لهذ 1-لتر غم 71كلوريد البوتاسيوم بتركيز  ، إذ حققت بذور فول الصويا المنقوعة بمحلولبينهما

( 8و 7جدول البزوغ الحقلي وارتفاع النبات ) غم ، يعود سبب ذلك الى ارتفاع متوسطي نسبة 4.51الصفة بلغ 
مما أعطى فرصة أكبر للنمو الخضري وتراكم أكبر للمواد الغذائية في أنسجة البادرات البازغة وهذا كله ساهم في 

على الوزن الجاف للباردات تتوافق هذه  إيجابيابادرات قوية تنمو وتتطور بشكل أفضل مما انعكس ذلك  إعطاء
ها بمحلول كلوريد تحفيز بذور فول الصويا بنقع ان الذين أشاروا الى (15و 77و 51) إليهالنتيجة مع ما توصل 

زيادة متوسطات قوة البذرة ونمو البادرة مما ساهم في زيادة الوزن الجاف للنبات كما يالحظ  أدى إلىالبوتاسيوم 
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ان بذور فول الصويا الغير منقوعة بأي مادة أعطت أدنى متوسط لصفة الوزن الجاف للنبات  9جدول  من نتائج
 غم.  1.22بلغ 

إذ سجلت بذور  (2 )جدولالملحي في صفة الوزن الجاف للنبات معنويا  اإلجهاداختلفت معامالت 
غم في حين  5.52ه الصفة بلغ متوسط لهذ فقط أعلىفول الصويا المزروعة في الوسط المروي بالماء المقطر 

تراجع متوسط الوزن الجاف للنبات بزيادة تركيز محلول كلوريد البوتاسيوم إذ أعطت بذور فول الصويا المزرعة 
غم تتفق هذه النتيجة مع  2.43أدنى متوسط بلغ  1- م سيمنزديسي  2بتوصيل في الوسط المروي بالماء المالح 

 1-لتر غم 71ريد البوتاسيوم بتركيزئي لبذور فول الصويا المنقوعة بمحلول كلو (. تفوق التداخل الثنا52و 72و 2)
معنويا إذ حققت أعلى متوسط  1-سيمنز م ديسي  0والمزروعة في وسط مروي بالماء المقطر بتوصيل كهربائي

 األخرى غم في حين انخفض متوسط هذه الصفة عند معامالت النقع  5.89لصفة الوزن الجاف للنبات بلغ 
بزيادة ملوحة ماء الري إذ أعطت البذور الغير منقوعة بأي مادة والمزروعة في وسط مروي بالماء المالح 

غم ان هذا يعد دليل آخر ومؤشر يوضح الدور  2.08أدنى متوسط بلغ   1-م سيمنز ديسي 2بتوصيل كهربائي 
ل التأثيرات االزموزية السلبية الناتجة من المهم لمعاملة نقع البذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم والذي ساهم في تقلي

الري بالماء من قبل جذور البادرات لذا فان انخفاض هذه التأثيرات ساهم في تحسين قوة البادرات ونموها 
 ( .52و  51و  72الذي أدى الى زيادة الوزن الجاف للنبات وهذا يتفق مع ) األمرالخضري 

 24لمدة   1-لتر غم 71بتركيز  KCLل الصويا بنقعها بمحلول يستنتج من هذه الدراسة ان تنشيط بذور فو 
وذلك  اإلنباتفي وسط  NaClساعة قبل الزراعة ساهم بشكل فاعل في تقليل التأثير الضار الناتج من زيادة تركيز ملح 

نقع بذور فول  ، لذا نقترحالمختبرية والحقلية على حد سواء ونمو البادرة في التجربتين اإلنباتمن خالل تحسين خصائص 
التي تعاني من مشكلة  األراضيساعة قبل زراعتها والسيما في  24ولمدة  1-لتر غم 71ركيز بت KCLالصويا بمحلول 

وغيره من المواد  KCLالمزيد من الدراسات لمعرفة تأثير عملية نقع بذور فول الصويا بمحلول  إجراءالتملح  كذلك نقترح 
 . الملحي اإلجهادالبذور و نمو وحاصل فول الصويا تحت تأثير الكيميائية قبل زراعتها في قوة 

زن الجاف لنبات فول الصويا التداخل بينهما في صفة الو الملحي و  اإلجهادتأثير معامالت تنشيط البذور و  9جدول 
 )غم( 

 المتوسط (1-م)ديسي سيمنز  الملحي اإلجهادمعامالت  معامالت تنشيط البذور
0  2  4 

 
2  

ير منقوعةبذور غ  1.71 1.57 1.51 7.12 1.22 

H2O 1.71 1.52 1.71 7.52 1.22 
KCL 11  2.15 7.12 1.12 1.12 1.25 1-لترغم 

KCL 01  2.15 7.22 1.22 1.21 1.22 1-لترغم 
L.S.D 5% 5.77 1.12 

  7.21 1.25 1.17 1.17 المتوسط
L.S.D 5% 1.21  
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