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تأثير تنشيط البذور بمحلول كلوريد البوتاسيوم في صفات اإلنبات وقوة البادرة لمحصول زهرة 
  (.Helianthus annuus L)الشمس 

 احمد رجب محمد الراوي                 مروه إسماعيل حبيب
 جامعة االنبار –كلية الزراعة 

 الخالصة

ار خالل العام جامعة األنب-نفذ البحث في مختبر تكنولوجيا البذور بقسم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة
سحاقي 1بهدف دراسة تأثير تنشيط بذور ثالثة أصناف من محصول زهرة الشمس أقمار، إسحاقي 2016  2وا 

 KCL 15 ،20 ،25البوتاسيوم  لتحسين أداءها المختبري، وذلك بنقع البذور بأربعة تراكيز من محلولي كلوريد
Factorial البحث بترتيب التجارب العاملية  طبقباإلضافة معاملة المقارنة بذور غير منقوعة.  1-غم لتر 30و

Experiments تام التعشية  وفق تصميمCRD وتلخصت النتائج بما يلي: .كراراتبأربعة م 

الصفات المدروسة والمنشطة بمحلول كلوريد تميزت بذور زهرة الشمس للصنف أقمار معنويًا لكافة 
واالنبات المختبري القياسي  %58.05البوتاسيوم وسجلت أعلى قيم لصفات نسبة اإلنبات المختبري عند العد األول 

والوزن الطري للرويشة  2091سم ودليل قوة البادرة  9.89سم وطول الرويشة  15.49وطول الجذير 80.65%
لمحلول كلوريد البوتاسيوم معنويًا  1-غم لتر 20غم. تفوق تركيز  0.064لرويشة غم والوزن الجاف ل 1.430

وطول  %89.92واالنبات المختبري القياسي  %79.92وأعطى أعلى متوسطات معنوية لصفات سرعة االنبات 
غم والوزن الجاف 1.68الوزن الطري للرويشة  2792سم ودليل قوة البادرة 12.11سم وطول الرويشة 18.90الجذير

عنويًا البوتاسيوم كان م كلوريد لمحلول المنشطة والتراكيز الشمس زهرة أصناف بين غم. التداخل0.075للرويشة 
من  1-غم لتر 20من حيث التأثير في أغلب الصفات المدروسة، اذ حققت بذور الصنف اقمار والمنقوعة بتركيز

والوزن  3083ودليل قوة البادرة  %81.50فات سرعة االنبات محلول كلوريد البوتاسيوم أعلى قيم للتداخل لص
 غم. 0.083غم والوزن الجاف للرويشة  1.830الطري للرويشة 

Effect of seed Priming of KCl on germination characteristics and 

vigor seedling of sunflower (Helianthus annuus L.) 

             M. I. Habeeb                             A. R. M. AL-Rawi 
Coll. of Agri. – Univ. of Anbar 

Abstract 

The study carried in seed technology laboratory of department of field crops/ 

Agriculture College- University of Anbar during season of 2016, in order to study the 

effect of seed priming of three cultivars of sunflower Aqmar, Esihaqi 1 and Esihaq 2 in 

improvement of their lab and field performance, seed were soaked in four 

                                                           
 البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث الثاني 
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concentrations of KCl 15, 20, 25 and 30 g L-1 in addition to control treatment without 

soaking. The experiments were laid as factorial experiments, according to CRD with 

four replications for experiment. The results of this study as follow: 

Cultivar Aqmar were significantly superior in all lab traits in both lab 

experiments that seeds were primed in KCl. It recorded highest values of germination 

percentage at first count 58.05%, standard germination percentage 80.65% ،radicle 

length 15.49 cm, plumule length 9.89cm, seedling vigor index 2091, plumule fresh 

weight 1.430g and plumule dry weight 0.064 g. 

 The concentration 20 g L-1 of KCl was significantly superior in giving the 

highest means of germination speed 79.92%, standard germination percentage 89.92%, 

germination rate 8.99, radical length 18.90 cm, plumule length 12.11 cm, seedling vigor 

index 2792, plumule fresh weight 1.68 g and plumule dry weight 0.075 g. The two-way 

interaction between sunflower cultivars and KCl concentrations was significant in most 

studied traits. Seeds of Aqmar cv. That treated with 20 g L-1 KCl achieved the highest 

means of germination velocity 81.50%, seedling vigor index 3083, plumule fresh 

weight 1.83 g and plumule dry weight 0.083 g. 

 المقدمة

عدة مشاكل وال سيما  L. Helianthus annuusزهرة الشمس يواجه بذور المحاصيل الزيتية ومنها 
العديد من الدراسات  وان ضعف اإلنبات وتأخره وعدم تجانسه والذي يعد من األسباب الرئيسة في انخفاض الحاصل،

 البذور ن تدهورمفي العراق أشرت تفاوت كبير بين نسبتي اإلنبات المختبري والبزوغ الحقلي والناتج في األغلب 
ذلك  عكاسانغير مثالية مما يؤثر على حيويتها وقوتها وبالتالي  تخزينالكانت ظروف  السيما إذابمرور الزمن 

 .على التأسيس الحقلي

من الناحية و  وتؤخر النمو، اإلنباتتعطي نتائج سلبية في  ضعيفة الجودة أو البذور المتدهورة نسبياً  إن
 الختالفحقيقه من الصعب ت األمروهذا  ،في الوقت نفسه لإلنباتالنظرية فأن البذور تنبت عند توفر ظروف مثالية 

ؤثر على مما ي أياموبذور تتأخر لعدة  اإلنباتوينتج عن ذلك بذور سريعة   اإلرساليةجودة البذور وتباينها في 
قد يعرضها  اإنباتهداخل التربة قبل  أطولمكوث البذور لمدة  أن ، إذتجانس النباتات النامية وهي صفة غير مرغوبة

 تإرساليافي  اإلخفاقاتلذا اصبح  اتجاه الكثير من الدراسات لمعالجة  ،(2ى غير أحيائية )ألخطار أحيائية وأخر 
عليه و  الزراعي، اإلنتاجالبذور المتدهور وحتى الجيدة ذات قوة اقل من المستوى الذي يطمح به القائمين على 

)تنظيم امتصاص الماء ببطء( والتي  priming Seed وتكنولوجيا البذور تقنية الــــ إنتاجاستخدم العاملين في مجال 
 إلنباتافي هذه التقنية هو تشرب البذور بالماء ببطء دون حدوث  واألساسأعطت نتائج فعالة لعدد من المحاصيل 

تحت مدى  التي تحدث داخل البذرة( وتأسيسها الحقلي الفسيولوجيةالمختبري)تحسين العمليات  أدائهالغرض تحسين 
انس النباتات )البزوغ المبكر( وتج اإلنباتمن عملية  باإلسراع أهميتهاوهذه التقنية تكمن  ،يةواسع من الظروف البيئ
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ات خرها وانعكاس ذلك على النمو الخضري للنبآو ادرة ب أولتقليل الفارق الزمني بين بزوغ  إلى باإلضافةالنامية 
 (.23 (الظروف البيئية غير مناسباإلجهادات و نباتات قادرة على تحمل  وا عطاء

بالمعاملة  حوالاألالبذور تحت مدى واسع من الظروف البيئية المتفاوتة تقترن في كثير من  أداءتحسين  أن
ومن  اإلنباتهو تجهيز البذور بالماء بطريقة مسيطر عليها دون حدوث  األساس أووان المبدأ  priming المسماة 

-Hydration أو Soaking-Dryingلتجفيف ا-التنقيع ما يعرف أو األوليةرطوبتها  إلىثم تجفيفها 

Dehydrating معاملة البذور بالماء  ) أهمهااليات متعددة  باستخدامSeed Hydration (  المعاملة بمحلول أو
( كذلك المعاملة بالمحاليل Hormonal primingالمعاملة بالهرمونات) أو( Osmo-hardeningملحي )

 PEG ،KCL ،3KNO ،4PO3Kمثل  مواد باستخدام (priming-Osmo،ningOsmocoditioاالزموزية )
من الضروري  أصبحوعلية  (.25و 13على البذور بعد الحصاد وقبل الزراعة ) األليةتطبق هذه  إذوغيرها  NaClو

 األداءتحسين لغرض  KCL)كلوريد البوتاسيوم ) محلول قادرة على تنشيط بذور زهرة لشمس ومنها محاليلاستخدام 
 والذي ينعكس على صفات اإلنبات وقوة البادرة.داخل البذرة  الفسيولوجي

 العملالمواد وطرائق 

اسة تأثير نقع لدر  األنبار.جامعة  –كلية الزراعة  الحقليةالمحاصيل  تجربة مختبرية في مختبر قسمفذت ن
 KCl( بتراكيز من محلولي كلوريد البوتاسيوم 2وأسحاقي 1بذور ثالثة أصناف من زهرة الشمس )أقمار، أسحاقي

 لالعشوائي كامطبقت التجربة وفق تصميم في بعض الصفات المختبرية.  1-غم لتر 30و 25، 20، 15، 0
C.R.D بترتيب التجارب العاملية (Factorial Experiments) معاملةلكل  وبأربعة تكرارات.  

أبو غريب، وهي متدنية -تم الحصول على بذور األصناف من محطة أبحاث دائرة البحوث الزراعية
 لغرض تجانسها بعد زراعتهاقبل  خلطت البذور جيداً شهر،  18الحيوية والمخزونة بظروف خزن اعتيادية لمدة 

دقيقة  45لمدة  10%الصوديوم بتركيز  تر بمادة هايبوكلوراالبذو عقمت . و (9تم تجزئتها بطريقة التنصيف) ذلك
زاله  أل اربع مراتالمقطر غسلت بالماء  بعد ذلك ،على سطح البذور إصابة فطرية أو حشرية أيللتخلص من 

تا ترشيح في ضع ورقبو البذور  لنقع بالستكية أوعيةثم جففت على ورق النشاف، استخدمت  تأثير المادة المعقمة
  o ±3م25ساعة بدرجة حرارة الغرفة  24 بذرة لكل صنف قيد الدراسة لغاية الغمر لمدة 900كل طبق ثم نقعت 

 لمنقوعةواستخدمت البذور الجافة غير اوالمذابة بالماء المقطر  أنياالمحضرة كلوريد البوتاسيوم  محلول من تراكيزب
 بالماء المقطر غسلت البذور المعاملةللنقع بعد انتهاء الزمن المحدد  ،%0 إضافة تركيزمقارنة بدون كمعاملة 
 .(15)بوضعها بين ورقتين نشاف األصليةرطوبتها  إلىوجففت 

لمنع   Dithane M. 45االسم التجاري  Mancozebبمبيد المعاملة وغير المعاملة  عفرت كافة البذور
 أماكنو المختبرية  واألدوات األيديالمختبرية.  تم تعقيم  لفحوصعليها ا وأجريت(، 8حدوث أي إصابة فطرية )

بذرة بأربعة مكررات  400زرعت  .99 %بالكحول الطبي النقي تركيز وأخذ القياساتالفحوصات  أجراءعند العمل 
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 0.8ه بغربال قطر ثقوب غربلتهالرمل الزجاجي بعد  باستخدام بالستكيةبأطباق  (22وحسب تعليمات ) لكل معاملة
ولغرض المقارنة زرعت البذور الجافة بدون . (10ساعات ) 4لمدة  oم 250وتعقيمه بالفرن بدرجة حرارة  ملم

لحفظ  باستخدام عارضة  بالمنبتة o ±2م 25الفحوصات بزراعة المعامالت عند درجة حرارة  أجريت ،معاملة
 اإلضافةبرة والرطوبة والضوء تجهيزها بمصدر للحرا عن طريق بعد إعادة تصميمهالهذا الغرض  أعدت األغذية

( عاكسة)بمصدر كهربائي مستمر  اإلنباتمروحة لغرض تدوير الهواء داخل الغرفة ومفرغة هواء وربطت غرفة  إلى
د العد األول بنسبة اإلنبات المختبري عن، تمثلت لصفات المدروسة لغرض الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي

دليل قوة  ،(17)وفقطول الرويشة والجذير)سم( ، (21) حسب المختبري القياسي نسبة اإلنبات، (3،11) وفق
  (.20) وفق الوزن الجاف للرويشة )غم(و  (18) حسب الوزن الطري للرويشة )غم((، 24)ة البادر 

الموضوع في  Genstatإحصائيا باستخدام برنامج اإلحصائي  بعد جمع البيانات وتبويبها جرى تحليلها
المتوسطات  قورنت يةالتعشتصميم تام الحاسبة اإللكترونية طبقًا لطريقة تحليل التباين للتجارب العاملية على وفق 

 (.5) %1عند مستوى احتمال (L.S.D)الحسابية باستعمال اختبار أقل فرق معنوي 

 النتائج والمناقشة
 نسبة اإلنبات عند العد األول

 ار،أقمقيد الدراسة  األصنافبين متوسطات  موجبة معنوية وجود فروقات إلى 1الجدول أشارت بيانات 
والتداخل بينهما في  1-غم لتر 30و 25 ،20 ،15 ،0 كلوريد البوتاسيوممحلول وتراكيز  2واسحاقي 1اسحاقي

 وتميز 2معنويًا على الصنف إسحاقي  تفوق  أقماربذور الصنف فقد سجلت  .نسبة اإلنبات عند العد األول
ولم يختلف معنويًا عن الصنف  ،%58.05بلغت األول عند العد  اإلنباتنسبة بالحصول على أعلى متوسط في 

ذاتها، تتفق النتائج للصفة  %53.50بلغ  متوسطاقل  2 إسحاقيفي حين سجل الصنف ، %57.25 2اسحاقي
 إن كلوريد البوتاسيوم. ( الذي وجد اختالف بين أصناف الرز المنشطة بمحلول7التي تم التوصل إليها مع )

تالف مكوناتها اخ أوالتباين في تركيبها الوراثي  إلىيعود االختالف الناتج بين األصناف في سرعة اإلنبات قد 
 أشار إذ ،هااختالف مكونات أوالتباين في تركيبها الوراثي  إلى هذه الصفةفي  لألصناف االختالفويعود سبب 

 ذلكألخر و عامل  أو ألخرى  ةتختلف في معدالت نموها وكذلك يختلف الصنف الواحد من سن األصناف( بأن 6)
الواردة  األخرى الخام  والمواد األيضيةالمركبات  إلىبسبب التداخل الوراثي البيئي وربما قد يكون تفسير ذلك مستنداً 

اثية ضاًل عن احتمال وجود سيطرة ور ف األصنافالتي تسيطر على هذا التفاوت بين و  البذرة إلى األممن النبات 
ا يؤدي الداخلة في الدراسة نتيجة لتأثرها بظروف خزنه األصنافكذلك التباين في حيوية بذور ، داخل البذرة نفسها

 هذه الصفة. عدلاختالفات في م إلى

محلول يز اكتر  مع اختالفمعنوياً  األول قد اختلفتعند العد  اإلنباتنسبة  إننتائج الجدول ذاته  أظهرت
فيما سجلت ، %79.92توسط بلغ مإذ أعلى قيمة لهذه الصفة  1-غم لتر 20سجل التركيز  إذكلوريد البوتاسيوم 
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المدروسة، وتتماشى هذه  األصنافولكافة  %0بلغت األول عند العد  اإلنباتاقل نسبة  0معاملة المقارنة تركيز
لول محبطء عملية امتصاص الماء مع وجود  إلىيعزى سبب هذا التحسن ( على بذور الرز. قد 7و 4النتائج مع )
يزداد نشاط معظم  ذإللبذرة  األيضيةسيوم والذي تسبب في خلق حالة فسيولوجية نشطة للعمليات بوتاملح كلوريد ال

لول للمح إنالبذرة كما الموجودة في  DNAو RNAوتحسين زيادة  باإلضافة إلىالتي تنتج الطاقة  اإلنزيمات
هام في تحسين البروتينات والسكريات القابلة للذوبان في الماء وبالتالي تساعد هذه المعاملة على  الملحي دور

 (.25تهيئة كافة المتطلبات التي يحتاجها الجنين وبصورة ميسرة وسهلة لكي ينبت ويتطور بسرعة )

وي لوريد البوتاسيوم له تأثير معنك ز محلولوتراكي األصنافالتداخل بين  إن 1كما توضح نتائج الجدول 
للتداخل في  قيمة أعلى 1-لتر غم 20سجلت التوليفة بين بذور الصنف أقمار عند التركيز  إذفي هذه الصفة، 

وخاصة البذور غير المنقعة التي لم  األخرى بالمعامالت  ةمقارن %81.50بلغت األول عند العد  اإلنباتنسبة 
 اأن البذور المنشطة بهذفومن الجدير بالذكر ، األولعند العد  األصنافقيمة لهذه الصفة ولكافة  أيتسجل 
في  نباتباإلمنذ اليوم الثالث من الزراعة بخالف البذور الغير منشطة التي بدأت  لإلنباتقد تحفزت  المحلول

  اليوم الخامس من الزراعة.

المختبري  اإلنبات( في نسبة KClمحلول كلوريد البوتاسيوم )من زهرة الشمس ب أصنافتأثير تنشيط  1جدول 
 )%( عند العد األول

 KClتراكيز 
 1-غم  لتر

 االصناف
 المتوسط 2اسحاقي  1اسحاقي  اقمار

0 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 74.50 73.25 70.25 72.67 
20 81.50 80.00 78.25 79.92 
25 71.25 70.00 64.50 68.58 
30 63.00 63.00 54.50 60.17 
 2.15 3.72 0.01أ.ف.م

  53.50 57.25 58.05 المتوسط
 1.66 0.01أ.ف.م

  المختبري القياسي اإلنبات نسبة

فة كلوريد البوتاسيوم في ص محلول وتراكيز لألصنافعالي معنوي وجود تأثير  2الجدول نتائج  أظهرت
ثير معنوي للتداخل تأ اإلحصائيفيما لم تسجل نتائج التحليل النهائي، المختبري القياسي عند العد  اإلنباتنسبة 

  متوسط لىأعوا عطاءه  األخرينعن باقي الصنفين  أقمارتفوق الصنف  إذ بين عاملي للدراسة في هذه الصفة.
ما تم التوصل  ،%74.35مختبري بلغت  إنباتل نسبة اق 2بينما سجل الصنف اسحاقي %80.65لهذه الصفة بلغ 

الذين سجلت نتائجهم اختالف بين أصناف الحنطة المنشطة بتراكيز من محلول كلوريد ( 27)مع يتفق  إليه
ذي يتفاوت االختالف في تركيبها الوراثي ال إلى األصنافوقد يعود السبب في االختالف المعنوي بين البوتاسيوم، 
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 أن إذ اتهاإنبها تؤثر على فيما بين األصنافكذلك فأن التفاوت في حيوية  من نوع ألخر بل من صنف ألخر،
حيويتها بمرور الزمن وهذا كله يخلق حالة من عدم  انالبذور وفقد تدهور إلىمسيطر عليه يؤدي الالخزن غير 

تحسين جودة  لىإبذور في استجابتها للمعامالت التي تؤدي ال أنواع التوازن في أداءها وبالتالي حصول تباين بين
 .(13) إليه ما أشارالبذور وهذا 

  غم  20يالحظ من الجدول ذاته بأن التركيز إذ  المعنوي للتراكيز في هذه الصفة بالتأثيرفيما يتعلق 
 باإلضافة األخرى معنوي عن باقي التراكيز  وباختالف %89.92مختبري بلغت  إنباتقد حقق اعلى نسبة  1-لتر

( على 26) تتفق هذه النتيجة مع  ،%63.67التي سجلت أقل نسبة بلغت  لبذور غير المنقوعةا إلى المقارنة مع 
ي لمحلول التأثير اإليجاب إلىويعزى هذا التفوق للبذور المنقوعة عن البذور غير المنقوعة  ،بذور الذرة البيضاء

 أخرى د غذائية هيدروجين الضروري للنبتة ومواالالبذور ب إمدادكلوريد البوتاسيوم في تنشيط البذور حيث يساعد في 
الخاصة  اإلنزيماتوتنشيط  ATPأنه يساعد على تعجيل أنتاج  إلى باإلضافة اإلنبات أثناءالالزمة لتمثيل البروتين 

والتفسيرات  هذه النتائج فقوتت ،RNAوزيادة   DNAالحامض النووي  مضاعفةبتكوين الطاقة كما يساعد على 
م وعزوا كلوريد البوتاسيو محلول حنطة المنشطة ببذور ال إنباتتحسن  ةمالحظ من خالل مع نتائج البحوث األخرى 

 باإلضافةي البذور ف األيضيةلتكوين البروتين ونشاط العمليات  األساسيةتجهيز البذور بالمغذيات  إلىذلك التحسن 
 اإلنباتسبة وانعكاس ذلك على ن اإلنباتوالسكريات التي يحتاجها الجنين عند بداية  اإلنزيماتارتفاع مستوى  إلى
 .(14إيجابي )كل وبش

المختبري   االنبات  نسبة ( فيKCl)اصناف من زهرة الشمس بمحلول كلوريد البوتاسيوم  تنشيط تأثير 2جدول 
 القياسي )%(
 KClتراكيز 

 1-غم لتر
 األصناف

 أقمار أقمار أقمار أقمار
0 65.75 64.25 61.00 63.67 
15 84.75 82.00 79.25 82.00 
20 93.00 89.50 87.25 89.92 
25 84.50 81.25 74.75 80.17 
30 75.25 71.00 69.50 71.92 
 3.52 غ.م 0.01أ.ف.م

  74.35 77.60 80.65 المتوسط
 1.97 0.01أ.ف.م

 طول الجذير)سم(

نقع كذلك و  األصنافوجود اختالف معنوي عالي بين  3 لجدولل اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل 
بتفوقها  قمارأفقد تميزت بادرات الصنف  ،يوم في طول الجذيركلوريد البوتاس محلول من مختلفة البذور بتراكيز

 14.71 1سم قياساً ببادرات الصنف اسحاقي 15.49 لطول الجذير بلغ توسطوسجلت أعلى م األصنافعلى باقي 
 فاوتويعزى السبب في هذا الت ،سم 13.42للصفة بلغ  توسطاقل م أعطتالتي  2سم وبادرات الصنف اسحاقي
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ناتج عن  األصناف( بأن التفاوت في معدالت النمو بين 6)بين  إذ ،وراثيالفي تركيبها  األصنافاختالف  إلى
 . وراثية فيما بينهاالختالفات اال

ذه ه عدلكلوريد البوتاسيوم في م محلول وجود تأثير معنوي لتراكيز 3ل كما يالحظ من نتائج الجدو 
 بينما سجلت معاملة المقارنة ،سم 18.90لطول الجذير بلغ  توسطم أعلى 1-غم لتر 20سجل التركيز  إذ ،الصفة
التي و البادرات الناتجة أساسًا من المعامالت  أن إلىسم للصفة ذاتها. يعزى هذا التفوق  10.27بلغ  متوسط أدنى

هذا  أعطىقد كلوريد البوتاسيوم وبذلك ف بمحلول المختبري القياسي عند تنشيطها اإلنباتتفوقت في سرعة ونسبة 
العمليات  تحفيز باإلضافة إلى التحسن فرصة افضل من حيث الوقت في النمو مقارنة بالبادرات غير المنقوعة

 قكلوريد البوتاسيوم التي ساعدت على الزيادة في انقسام الخاليا في المناطمحلول ب ةللبذور المنشط األيضية
( على بذور فول 16) إليهتوصل  مع ما ا تتفقإليهتم التوصل النتائج التي  إن ،المرستيمة وزيادة عددها وحجمها

 .اكيز من محلول كلوريد البوتاسيومعلى بذور الرز والمنشطة بتر ( 27) على أصناف من الحنطة و( 20) و الصويا
 .(3لم يظهر التداخل بين عاملي الدراسة أي تأثير معنوي في صفة طول الجذير )جدول 

من زهرة الشمس في  أصناف( لثالثة KClكلوريد البوتاسيوم ) محلول نقع البذور بتراكيز من تأثير 3جدول 
 طول الجذير)سم(

 KClتراكيز 
 1-غم لتر

 األصناف
 المتوسط 2 إسحاقي 1 إسحاقي أقمار

0 11.52 9.94 9.34 10.27 
15 17.09 16.53 14.88 16.16 
20 20.36 18.92 17.44 18.90 
25 14.92 15.41 13.91 14.75 
30 13.57 12.76 11.53 12.62 
 0.7 غ.م 0.01أ.ف.م

  13.42 14.71 15.49 المتوسط
 0.6 0.01أ.ف.م

 طول الرويشة )سم(

كلوريد البوتاسيوم بكافة محلول زهرة الشمس و  أصناف معنوي بينجود فرق  4نتائج الجدول  أظهرت
الصفة  توسطموفيما يتعلق بالتداخل بين عاملي الدراسة فقد كان غير معنويًا في  الرويشة،تراكيزه في متوسط طول 

 9.89غ الرويشة بل متوسط لطول أعلى وأعطى األخرينتفوق واضح على الصنفين  أقمارحقق الصنف  ذاتها، إذ
سم، تتماشى هذه النتيجة مع  8.41متوسط لهذ الصفة بلغت قيمتها  أدنى 2في حين سجل الصنف اسحاقي سم،

الذين سجلت نتائجهم زيادة في طول الرويشة لصنفين من الحنطة المنشطة بمحلول كلوريد ( 28) إليهما توصل 
هذا مع ما  ىاختالف تركيبها الوراثي ويتماش إلى األصنافيعود السبب في االختالف المعنوي بين  البوتاسيوم.

 وتداخله مع التأثير البيئي ينتج عنه اختالف في معدالت النمو. صنافلألالوراثي  باين( بأن الت6)ذكره 
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 لوريد البوتاسيومكمن محلول التأثير المعنوي الواضح لنقع البذور بتراكيز  إلىكما تشير نتائج الجدول ذاته 
ت سم بينما أعط 12.11لهذه الصفة بلغ  متوسطاعلى  1-غم لتر 20سجل التركيز  إذ ،في متوسط هذه الصفة

 أهمية محلول إلىسم، ويعزى السبب في هذا التفوق  6.16بلغ  متوسطمعاملة المقارنة للبذور غير المنقوعة أقل 
 أطولوقت  عطىأ معاملة بهذه المادة مما السريع للبذور  إنباتكلوريد البوتاسيوم في تنشيط البذور والذي نتج عنه 

كلوريد محلول معاملة التنشيط بر دو  إلىللبادرات لكي تنمو وتتطور، كما يمكن تفسير هذه الزيادة في طول الرويشة 
 اإلنزيماتنشاط  السيماو  اإلنبات أثناءالحيوية  األدوارالبوتاسيوم في تحفيز الجنين للنمو بصورة افضل نتيجة تفعيل 

الخاليا وسمكها في المحاور الجنينية  حجمالتي تساعد في زيادة  RNA وتيز اسفو الف أنزيموالسكريات وارتفاع تركيز 
كلوريد محلول الحنطة المنشطة ب أصنافأن بذور  الحظوا إذ( 27) إليهتوصل  (، تتفق هذه النتيجة مع ما1)

ى بذور الذرة ( عل26)، كما تتفق مع بادرات قوية تمتاز بطول رويشاتها اإلنبات وأثناءالبوتاسيوم ينتج عنها الحقًا 
 .البيضاء

ن زهرة الشمس ( لثالثة اصناف مKClكلوريد البوتاسيوم ) محلول من مختلفة نقع البذور بتراكيز تأثير 4جدول 
 في طول الرويشة)سم(

 KClتراكيز 
 1-غم لتر

 األصناف
 المتوسط 2 إسحاقي 1 إسحاقي أقمار

0 6.74 6.10 5.66 6.16 
15 10.84 9.99 9.42 10.08 
20 12.82 12.48 11.04 12.11 
25 10.36 9.72 8.50 9.53 
30 8.69 8.39 7.41 8.16 
 0.65 غ.م 0.01أ.ف.م

  8.41 9.34 9.89 المتوسط
 0.50 0.01أ.ف.م

 دليل قوة البادرة

زهرة الشمس الداخلة بالدراسة وتنشيط البذور  أصنافتأثير معنوي بين وجود  5 تشير نتائج الجدول
بين  ةالي المعنويعالتوضح التفوق ، و كلوريد البوتاسيوم والتداخل بينهما في دليل قوة البادرة محلولز من بتراكي

 أما األخرينوبتفوق واضح عن الصنفين  2091متوسط لهذه الصفة بلغ  أعلىأقمار ذ سجل الصنف أ األصناف
اختالفها  إلىيعزى  األصنافبين  باينالت ، أن2 إسحاقيسجله الصنف  1662اقل قيمة لمتوسط الصفة ذاتها بلغ 

 صفة.وانعكاس ذلك على متوسط هذه ال األصنافتفاوت حيوية  إلى باإلضافةفي التراكيب الوراثي فيما بينها 

فيالحظ بأن  5جدولفي ال إليهكلوريد البوتاسيوم في دليل قوة البادرة والمشار  فيما يتعلق بتأثير تراكيز
أعلى متوسط لهذه  بإعطائه 1-غم لتر 20بين التراكيز وكان التفوق واضح للتركيز  اكان عاليالمعنوي االختالف 
للصفة  1048للبذور غير المنقوعة والتي أعطت اقل متوسط مقداره  أدنى قيمه كانتبينما  ،2792الصفة بلغ 
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كلوريد الكالسيوم في ( الذي أشار إلى الدور الذي لعبه محلول 16ا مع )إليهذاتها، تتفق النتيجة التي تم التوصل 
ويعزى سبب التفوق الحاصل في صفة دليل قوة البادرة عن دور كلوريد زيادة قوة البادرة لبذور فول الصويا. 

الصفات، واكد  هذه إلىوطول الرويشة والجذير الستناد هذه الصفة  اإلنبات البوتاسيوم في تحسين صفات نسبة
تاسيوم له دور في زيادة قوة البادرة وعزى ذلك إلى زيادة نشاط فعالية ( بأن تنشيط البذور بمحلول كلوريد البو 19)

صنف حققت التوليفة بين ال إذ مع،الدراسة في تأثيرها وبشكل معنوي هذه تداخلت عوامل و كما  أنزيم االميليز.
 2أسحاقيالصنف بينما سجلت التوليفة  3083اعلى قيمه لهذه الصفة بلغت  1-غم لتر 20المنقوع بتركيز  أقمار

 .دليل قوة البادرة لصفة 915مقدارها  قيمة للتداخل أدنى بذور جافة 0يزالترك ×

زهرة الشمس  من أصناف لثالثة (KClكلوريد البوتاسيوم )محلول من مختلفة نقع البذور بتراكيز  تأثير 5جدول 
 في دليل قوة البادرة

 KClتراكيز 
 1-غم لتر

 األصناف
 المتوسط 2 إسحاقي 1 إسحاقي أقمار

0 1200 1030 915 1048 
15 2365 2172 1923 2154 
20 3083 2809 2484 2792 
25 2136 2041 1675 1950 
30 1674 1502 1315 1497 
 80 139 0.01أ.ف.م

  1662 1911 2091 المتوسط
 62 0.01أ.ف.م

 الوزن الطري للرويشة )غم(

زهرة الشمس قيد الدراسة  أصنافبين متوسطات  المعنويةوجود فروقات عالية  6توضح نتائج الجدول 
 الرويشة يالحظ أنف ،ينهما في الوزن الطري للرويشةكلوريد البوتاسيوم والتداخل ب محلول ونقع البذور بتراكيز من

حقق الذي  2غم قياسًا بالصنف سحاقي1.430قد حققت اعلى متوسط لهذه الصفة بلغت  أقمارالناتجة من الصنف 
الذي  ،ببه االختالف في تركيبها الوراثيس األصنافبالنتائج  بين  فاوتوهذا الت ،غم1.242فة بلغ اقل متوسط للص

االختالف في مكونات كل صنف وحيوية بذوره وتأثير ذلك على استجابة كل صنف لمعاملة التنشيط  إلىيعود 
 أنويشة متوسط في طول الر  أعلى أعطتالصنف التي  رويشةتكون  أنومن البديهي  ،كلوريد البوتاسيوممحلول ب

 (.27) تتماشى هذه النتائج مع ما وجده الطري، وزنهاتحقق أعلى متوسط في 

معنويًا   اختالفاً  اظهر الوزن الطري للرويشة إن 6 ا في الجدولإليهالنتائج التي تم التوصل  أشارت 
بتفوقها في متوسط هذه الصفة  1-غم لتر 20تراكيز كلوريد البوتاسيوم فقد تميزت البذور المنقوعة بتركيز  باختالف

 ،غم1.026اقل متوسط بلغت  أعطتغم مقارنة بالبذور غير المنقوعة التي  1.680بلغت إذ وسجلت اعلى قيمة 
لبذور مقارنة كلوريد البوتاسيوم بتحسين أداء ا محلول مدى تأثير تركيز إلىاالختالف المعنوي بين التراكيز يعزي  إن
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ل مباشر ونسبته وطول الرويشة انعكس بشك اإلنباتفالتفوق الحاصل في سرعة وعة بهذه المادة بالبذور غير المنق
، وهذه اإلنبات أثناءبادرات اكثر قوة وطول للرويشة  أعطتالمبكر والتي  لإلنباتعلى الوزن الطري للرويشة نتيجة 

ند ع العصفرزيادة بالوزن الطري للرويشة لبادرات  هنتائج التي أظهرت( 18) إليهما توصل  النتائج تتماشى مع
 كلوريد البوتاسيوم. محلول معاملتها بتراكيز مختلفة من

التداخل بين عاملي الدراسة في الجدول ذاته وبشكل معنوي في الوزن الطري للرويشة فقد سجلت أثر 
في حين  غم،1.830 متوسطهاداخل بلغ للت ةقيم أعلى 1-غم لتر 20بذورها بتركيز  ةوالمنقوع أقماربادرات الصنف 

كلوريد البوتاسيوم اقل قيمة للتداخل بلغ محلول والغير منقوع بذورها ب 2التداخل بين بذور الصنف اسحاقي أعطى
 .غم 0.841 متوسطها

لشمس في من زهرة ا أصناف( لثالثة KClتأثير نقع البذور بتراكيز من محلول كلوريد البوتاسيوم ) 6جدول 
 الطري للرويشة)غم(الوزن 

 KClتراكيز 
 1-غم لتر

 األصناف
 المتوسط 2 إسحاقي 1 إسحاقي أقمار

0 1.241 0.996 0.841 1.026 
15 1.683 1.493 1.429 1.535 
20 1.830 1.679 1.530 1.680 
25 1.481 1.382 1.249 1.371 
30 1.387 1.226 1.193 1.268 
 0.039 0.068 0.01أ.ف.م

  1.242 1.340 1.430 المتوسط
 0.030 0.01أ.ف.م

 الوزن الجاف للرويشة)غم(

زهرة الشمس الداخلة  أصنافتأثيرًا معنويًا عاليًا بين  وجود 7 الجدول في اإلحصائينتائج التحليل تشير 
كلوريد البوتاسيوم المستخدمة في نقع البذور والتداخل بينهما في متوسط الوزن الجاف  محلول في الدراسة وتراكيز

غم  0.064 طهامتوسفي تسجيل اعلى قيمة لهذه الصفة بلغ  أقمارإذ كان التفوق واضح لبادرات الصنف  ،شةللروي
غم للصفة 0.050 هامتوسطاقل قيمة بلغ  2 إسحاقيفيما سجل الصنف  ،األخرينمعنوي عن الصنفين  وباختالف

كل  التنوع الوراثي فيما بينها ومقدار استجابة إلى األمربطبيعة  األصنافذاتها، ويعود سبب هذا االختالف بين 
 األصنافبين  أو( بأن السلوك الوراثي المغاير بين المحاصيل 12بين ) إذ ،صنف للمعاملة بكلوريد البوتاسيوم

ي صفة الوزن ف أقمارتفوق الصنف  إنكما  ،أخرى وما يتبعه من صفات  اتاإلنب أثناء األداءينتج عنه تفاوت في 
استخدام  إن ثبتوا( الذين أ27)تتفق هذه النتيجة مع  الطري للرويشة كان محصلة في زيادة الوزن الجاف للرويشة.

دور الان له من الحنطة ك ألصنافكلوريد البوتاسيوم  محلول عند نقعها بتراكيز مختلفة من تنشيط البذورتقانة 
 في زيادة الوزن الجاف للرويشة. اإليجابي
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ا إليهشار كلوريد البوتاسيوم في الوزن الجاف للرويشة والم محلول فيما يتعلق بالتأثير المعنوي بين تراكيز
وسط للوزن مت أعلى بإعطاء 1-غم لتر 20فقد تميزت البادرات الناتجة من البذور المنقوعة بتركيز   ،7 في الجدول

والسيما البذور غير المنقوعة )المقارنة(  األخرى غم وبفارق معنوي عن تراكيز النقع  0.075 الجاف للرويشة بلغ
 لبذور المنقوعة بتراكيزلالتفوق في ويعزى السبب  ،غم 0.037التي سجلت اقل متوسط للوزن الجاف للرويشة بلغ و 

 أثناء خرى أوما ينتج عنه من صفات  اإلنباتدور هذه المادة في تحسين صفات  إلىكلوريد البوتاسيوم  محلول من
ويشة ووزنها ع صفتي طول الر الوزن الجاف للرويشة كانت مترابطة في سلوكها م ةيالحظ بأن صف إذم الفحص يتقي

 لرويشة العصفر زيادة الوزن الجاف بينت دراستهم الذين  (18)مع ا إليهوتتفق النتائج التي تم التوصل  ،الطري 
 كلوريد البوتاسيوم.  محلول بتراكيز مختلفة من بذورها عند نقعها

التداخل بين عاملي الدراسة كان معنويًا من حيث التأثير في الوزن الجاف للرويشة كما هو موضح في 
لوريد البوتاسيوم من محلول ك 1-غم لتر 20والمنقوعة بذوره بتركيز  أقمارالتوليفة بين الصنف  أعطتفقد ، 7 الجدول

 وباألخص األخرى معنوي عن التوليفات  وباختالف غم، 0.083 متوسطهاللتداخل لهذه الصفة بلغ  ةاعلى قيم
كلوريد البوتاسيوم التي سجلت اقل قيمة للتداخل بلغ  محلول غير المنقوعة بتراكيز 2بادرات الصنف اسحاقي

 .غم للصفة ذاتها 0.038 متوسطها

من زهرة الشمس في  أصناف( لثالثة KClكلوريد البوتاسيوم ) محلول نقع البذور بتراكيز من تأثير 7جدول 
 الوزن الجاف للرويشة)غم(

 KClتراكيز 
 1-غم لتر

 األصناف
 المتوسط 2 إسحاقي 1 إسحاقي أقمار

0 0.043 0.037 0.033 0.038 
15 0.075 0.063 0.056 0.064 
20 0.083 0.078 0.066 0.075 
25 0.068 0.057 0.053 0.059 
30 0.054 0.047 0.044 0.048 
 0.001 0.002 0.01أ.ف.م

  0.050 0.056 0.064 المتوسط
 0.001 0.01أ.ف.م
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