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  2006،) 2(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  )Priming(السلجم المتدهورة باستخدام معاملة التنشیط تحسین اداء بذور 

  

  ***سعید علیوي فیاضو**احمد رجب محمد، *ناقد عبد الرضا خمیس

  الهیئة العامة لفحص وتصدیق البذور- وزارة الزراعة*
  كلیة الزراعة/جامعة االنبار**

  للبناتكلیة التربیة/جامعة االنبار ***

  

  الخالصة

فـي ) %61(انباتهـا مدى تاثیر تنقیع بذور السلجم المتـدهورة نسـبیا والتـي نسـبة تهدف الدراسة الى معرفة 

ل طـو و سـرعة االنبـاتو نسـبة االنبـات(بعض الصفات المختبریة في) PEG(6000محلول البولي اثیلین كالیكول 

(اذ اسـتخدمت ثـالث مسـتویات ازموزیـة ) قیمة التوصـیل الكهربـائيو عدد البادرات غیر الطبیعیةو الرویشیه والجذیر

وبعــد كــل مــدة م 20ºعنــد درجــة حــرارة وعـاسبــ) 4و3و2و1(مــدد للتنقیــع واربــع بــار) 30-و25-و20-

  .تزرع البذور بعد غسلها وتجفیفها سطحیا

بــدون ( بمعاملـة المقارنــة قیاســاً ســة االدر قیـد لصــفات اان معاملـة التنشــیط ادت الــى تحسـین اظهـرت النتــائج 

ولمــدة اســبوعین مــن التنقیــع اعطــت) بــار25-(، واشــارت النتــائج الــى ان البــذور المنقعــة بجهــد ازمــوزي ) تنقیــع

  .الصفات جمیعتاثیر لافضل

  

Improving Performance of Deteriorate Rapeseed (Brassica  rapus L.) 
by using Treatment Priming

N. A. Khamis* , A. R. Mohammed** and S. A. Faiath ***

* Ministry of Agric. - Stat committee for testing and certifying the seeds
** College of Agriculture / University of Al-Anbar

*** College of Education of Woman / University of Al-Anbar

Abstract
The aim of this study is to know the effect of soaked seeds rapeseed the 

deteriorate which its germination percent (61%) in Polyethylene glycol 6000 (PEG) 
solution and its effect on some Laboratorial characters for the studied (germination 
percent, germination speed, length of plumule and radicle, number of Ab-normal 
seeding, value of electrical conductivity) in which used three osmoticaly levels which 
its (-20 , -25 , -30) bar and four soaked periods (1 , 2 , 3 , 4) week at temperature 20C  
and after each period implant  (growing) the seeds after washing and drying superficial.

The results showed that priming treatment lead to improving measures for 
properties in comparison with treatment without soaking ,the results show that the 
soaking seeds in ozmolatical (-25 bar) and for 2 weeks. Soaking period gave better 
effect for all properties study.
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  نيالبحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثا

  المقدمة

، وتعتمـد علـى اسـاس سـبیامن الطرق المتبعة لتحسـین حیویـة البـذور المتـدهورة ن) Priming(تعد تقنیة الـ

، واشـارت الدراسـات بـان هـذه التقنیـة تـؤدي الـى تسـریع وتجـانس حـدوث االنبـاتتشرب البذور بالمـاء بـبطء مـن دون 

االنبـــات والبـــزوغ الحقلـــي تحـــت مـــدى واســـع مـــن الظـــروف البیئیـــة، وان الفوائـــد المستحصـــل علیهـــا مـــن خـــالل عملیـــة 

  .لبذورالتنشیط قد لوحظت في انواع مختلفة من ا

بــدءالــى ان تعـریض البــذور الــى جهــد ازمـوزي معــین یمنــع البــذور مـن االنبــات مــع ) Ching)1فقـد اشــار 

بالعمل وعند توفر الظروف المالئمة لالنبات فـان هـذه البـذور تكـون قـدرتها علـى االنبـات والتطـور العملیات االیضیة

  .سریعة

الـذي یـدخل فـي ) ATP(بالتنشیط تزید من انتاج الــبان بذور فستق الحقل المعالجة ) Ching)2والحظ 

  .على قوة البذوربایوكیمیائیاً التفاعالت الداخلیة وینظم التصنیع البایلوجي وعد هذا دلیالً 

من خالل ابحاثه ان التدهور الداخلي للبذور یمكن اصالحه بالیـة التصـلیح ) 5و4وVilliers)3وبین 

ودلـت النتـائج . او المحالیل الكیمیائیة االخرى لمدد معینة مـن دون حـدوث انبـات لهـاعن طریق تنقیع البذور بالماء 

علــى ان البــذور المنشــطة اعطــت بزوغــا مبكــرا للبــادرات فــي ) Coolbear)6و Heydeckerالتــي حصــل علیهــا 

حسـب النـوع مختلفـاً ، وبین ان تحسین االنبات كـان الحقل لمحاصیل الحنطة والشعیر والذرة الصفراء والذرة البیضاء

واشارت دراسة بان عملیة التنشیط قد عززت من معدل نسبة االنبـات والبـزوغ الحقلـي لبـذور فـول الصـویا . والصنف

)7(.  

-بــــان معاملــــة بــــذور فســــتق الحقــــل بطریقــــة الترطیــــب) Basu)8و Ramamoorthyواشــــار كــــل مــــن 

البـذور وقابلیتهـا علـى االنبـات مـع انخفـاض قیمـة الى تحسـین حیویـة أدت) Hydration-Dehydration(التجفیف 

(Primingبان العملیة المسماة ) 9(Tildenوذكر . )انخفاض نضوح المواد االلكترولیتیة(التوصیل الكهربائي 

تــؤدي الــى تصــلب وانســداد اغشــیة البالزمــا مقللــة بــذلك فقــد االلكترولیتــات المنحلــة ) تنظــیم امتصــاص المــاء بــبطء

  .بالتوصیل الكهربائي مع تحسین االنبات وقوة البادراتوالمقاسة 

بمسـتویات مختلفـة مـن الجهـد لعنـد معاملـة بـذور البصـ) Khamis)10التـي قـام بهـا الدراسـة نتـائج دلـت 

االزموزي الى زیادة نسبة االنبات ونمو البادرات للبذور المتدنیة الحیویة ولم یالحظ أي تحسین لنسبة االنبـات للبـذور 

وجــود فــروق واضــحة لبــذور فســتق ) 11(واخــرون Fuكمــا اظهــرت النتــائج التــي حصــل علیهــا . الحیویــة العالیــةذات 

مقارنـة بالبــذور غیـر المعاملــة اذ وفـرت المعاملـة ظــروف فعالـة لرفــع ) PEG(الحقـل المعاملـة بتراكیــز مختلفـة مــن الــ

ذیر وانخفــاض قیمــة التوصــیل الكهربــائي وكانــت عــن زیــادة طــول الرویشــة والجــفضــالً وقوتــه لإلنبــاتالنســبة المئویــة 

ـــافضــل النتــائج عنــد تنقیــع البــ ــــذور بمحل ومــن خــالل الدراســة . )ســاعة24(دة ـلمــ) %20(ز ـبتركیــ) PEG(ول ال

وجدا ان الزیادة المالحظـة فـي نمـو الرویشـة والجـذیر لبـذور فـول ) Mc Donald)12و Armstrongالتي اعدها 

لتنشیط كانت بسبب عملیة التصلیح التي تحدث في البذور خالل مدة المعاملة وبین بان التجفیـف الصویا المعاملة با

واشــار عــدد مــن البــاحثین الــى ان ،طـمعاملــة التنشیــالرجعــي للبــذور المعاملــة یفقــد المنــافع المستحصــلة مــن خــالل 

مــل االغشــیة الخلویــة وتحفیــز صــناعة التحفیــز وزیــادة نســبة االنبــات وتحســین البــزوغ للبــذور المنشــطة یرجــع الــى تكا

  .)15، 14، 13(البروتین والحامض النووي وزیادة فعالیة مضادات االكسدة 
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ان البــذور فــي الحالــة الجافــة یكــون تركیــب غشــاء الخلیــة فیهــا ) Black)16و Bewleyالباحثــان والحــظ 

یــع وان معاملــة التنشــیط تســمح لتركیــب غشــاء غیــر منــتظم اذ یســمح للخلیــة بفقــد اكثــر لالكترولیتــات خــالل مــدة التنق

Corbineauودلـت نتـائج الدراسـة التـي قـام بهـا ،الخلیة باعادة انتظامه وبذلك یكون اقل نفاذیة للمواد االلكترولیتیـة

، عند معاملتهم لبذور وزهرة الشـمس بمسـتویات مختلفـة مـن الجهـد االزمـوزي الـى زیـادة نسـبة االنبـات) 17(واخرون 

بذور المعاملـة تنبـت بمـدى واسـع مـن درجـات الحـرارة مـع اقـل حاجـة لالوكسـجین مقارنـة بالبـذور غیـر المعاملـة وان ال

والحظـــوا ان البـــذور المنشـــطة والمجففـــة الـــى رطوبتهـــا االصـــلیة حافظـــت علـــى قابلیتهـــا لالنبـــات لمـــدة ســـنة وبعضـــها 

الى ان معاملة بذور الذرة ) 18(Chiuو Sungواشار . ولكن بصورة غیر معنویةاشهر) 7–4(انخفض بعد 

تــدهور البــذور عــن طریــق اكســدة الــدهون الصــفراء بطریقــة التنشــیط تقلــل مــن الجــذور الحــرة وفعالیتهــا والتــي تســبب 

  .والحظا بان التحفیز لالنبات للبذور المعاملة كان اسرع مقارنة بالبذور غیر المعاملة

  

  المواد وطرائق العمل

2000ت الهیئـة العامـة لفحـص وتصـدیق البـذور التابعـة لـوزارة الزراعـة خـالل عـامي نفذ البحث في مختبرا

كامـل العشـوائي التصـمیم العلـى وفـق Factorial Experimentsعاملیـة ةحللت التجربة باستخدام تجرب2001-

C.R.Dفـي 2000استخدم في هذا البحث بذور السلجم صنف بكتـول منـتج عـام .)19(باربعة مكررات ومكررین

اذ تم تجزئـة البـذور بـالمجزء المیكـانیكي . )%61(محطة ابحاث الشركة العامة للمحاصیل الصناعیة نسبة انباتها 

عقمــت البــذور المــراد معاملتهــا بمــادة هایبوكلورایــد الصــودیوم بتركیــز . ) 20(للحصــول علــى عینــة عشــوائیة متجانســة 

، عقمــت جمیــع المقطــر اربــع مــرات وجففــت علــى ورق النشــافدقیقــة بعــدها غســلت البــذور بالمــاء 45لمــدة % 10

ســــاعات وعقــــم ورق الترشــــیح 3ولمــــدة م200ºاالدوات المختبریــــة المســــتعملة بــــالفرن الكهربــــائي فــــي درجــــة حــــرارة 

، ثم استخدمت ورقتا ترشیح فـي كـل طبـق )21(ة ـدقیق20جو لمدة 2وضغط م132ºباالوتوكلیف في درجة حرارة 

  Polyethylene Glycol 6000مــل مــن محلــول البــولي اثلــین كالیكــول 8بــذرة اضــیف الیهــا ) 100(بتــري مــع 

)PEG ( المحضـــر جـــدول)بعـــدها تـــم غلـــق الطبـــق باحكـــام بشـــریط الصـــق لمنـــع التبخـــر وقـــد عوملـــت ، ) 22) (1

لمــدة اربعــة وحفظــت البــذور المعاملــةبــار) 30-و25-و20-(وزي ـالبــذور بثالثــة مســتویات مــن الجهــد االزمــ

، تـــم عمـــل اربعـــة مكـــررات لغـــرض الزراعـــة واربعـــة مكـــررات لحســـاب قیمـــة م20ºاســـابیع فـــي المنبتـــة بدرجـــة حـــرارة 

، وتـم اجـراء القیاسـات والفحوصـات المختبریـة كـل اسـبوع برفــع التوصـیل لكـل مسـتوى مـن مسـتویات الجهـد االزمـوزي

المقطــر اربــع مــرات وجففــت علــى ورق النشــاف ثــم عفــرت بــذرة مــن كــل طبــق للمعاملــة الواحــدة وغســلت بالمــاء) 25(

  :كذلك زرعت بذور السلجم بدون معاملة لغرض المقارنة وبعدها اجریت الفحوصات والقیاسات التالیة. وزرعت

  .نسبة االنبات المختبري.1

ـــاجراءهــا طبقــا لقواعــد االتحــتــم .عــدد البــادرات غیــر الطبیعیــة.2 ـــوالمنشــISTAذورـص البـــي لفحـــاد الدول ي ـورة ف

International Seed Testing Association)23(.  

  .)24، 20(عدت النسبة المئویة لالنبات عند العد االول مقیاسا لسرعة االنبات .سرعة االنبات.3

  .)25) (سم(تم قیاس طول الرویشة والجذیر باستعمال المسطرة وبوحدة قیاس .طول الرویشة والجذیر.4

ة ـقیمـــة التوصـــیل الكهربـــائي كمـــا هـــو مبـــین بقواعـــد فحـــص البـــذور الدولیـــحســـبت .فحـــص التوصـــیل الكهربـــائي.5

Handbookي ـورة فـــالمنشــ of Vigor Test Methods)26باســتخدام جهــاز ) 27وKonduktometer 

Modal, CG857.  
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ر للحصول على مستویات الجهد المطلوب اذابتها بالماء المقط) PEG 6000(یبین كمیات الـ) 1(جدول 

  )26(م20ºاالزموزي عند درجة حرارة 

  لتر ماء مقطر/ PEGغم 
  الجهد االزموزي

  )بار-(

401  -20  

451  -25  

495  -30  

  

  النتائج والمناقشة

لمعاملة البذور بمادة الـالى وجود فروق عالیة المعنویة نتیجة ) 2(تشیر نتائج التحلیل االحصائي في جدول 

)PEG ( تحـــت مســـتویات مـــن الجهـــد االزمـــوزي)-4و3و2و1(ومـــدة المعاملـــة بـــار) 30-و25-و20

  .والتداخل بینهما في الصفات المختبریة المدروسة) اسبوع

  

  لبذور السلجم) MS(تحلیل التباین للصفات المدروسة ممثلة بمتوسط المربعات ) 2(جدول 

مصادر 

  االختالف

درجات 

  الحریة

  فات المدروسةالص

نسبة االنبات 

%  

سرعة 

  االنبات

عدد البادرات غیر 

  الطبیعیة

طول 

  الرویشة
  طول الجذیر

التوصیل 

  الكهربائي

  7.55**  0.76**  0.43**  1323.55**  69.66**  583.33**  3  الفترات

  532.76**  4.67**  4.71**  1533.89**  223.00**  1963.33**  3  المستویات

  1.10*  0.10**  0.05**  60.11**  9.00**  73.33**  9  التداخل

  0.40  0.00  0.00  4.34  3.08  11.00  48  الخطا
  )0.05(وجود فروق معنویة عند مستوى *

  )0.01(وجود فروق عالیة المعنویة عند مستوى **

  

بولي تــاثیر مســتویات مختلفــة مــن الجهــد االزمــوزي لمــادة الـــ) 6و5و4و3و2و1(بــین االشــكل ت

ومـــدة المعاملـــة فـــي النســـبة المئویـــة لالنبـــات وســـرعته وعـــدد البـــادرات غیـــر الطبیعیـــة وطـــول الرویشـــة كـــول اثلـــین كالی

(ة ـوالجـذیر وقیمـة التوصـیل الكهربـائي، اذ اظهـرت نتـائج هــذه الدراسـة ان معاملـة بـذور السـلجم ذات الحیویـة المتدنیــ

یالحــظ بــان بــذور الســلجم اعطــت اعلــى قیمــة یمكــن تحســین حیویتهــا خــالل هــذه المعاملــة، اذ) %61نســبة انباتهــا 

ولمدة معاملة اسبوعین لصفة النسبة المئویة لالنبـات وسـرعته وطـول ) بار25-(معنویة عند مستوى جهد ازموزي 

الرویشة والجذیر واقل قیمة للبادرات غیر الطبیعیة وانخفاض ملحوظ في قیمة التوصیل الكهربائي وقـد یعـزى تحسـین 

لتراكیــب الداخلیــة للخلیــة التــي تعرضــت للتلــف بمــرور الــزمن، حیــث اشــارت لتیجــة الصــالح الضــرر حیویــة البــذور ن

كم ابان تدهور البذور في الحالة الجافة ناتج عن تلف تراكیبها الداخلیة الذي یتر ) 5، 4، 3(الدراسات التي قام بها 

الیـة التصـلیح اثنـاء تشـرب البـذور بالمـاء ، وان هذا التلـف یمكـن اصـالحه بواسـطة تشرب البذورویصبح ظاهرا عند

  .على شرط ان ال یكون التلف كبیرا

ان الزیــادة فــي النســبة المئویــة لالنبــات وســرعته وكــذلك طــول الرویشــة والجــذیر مــع انخفــاض عــدد البــادرات 

لــى الیــة یعــزى ا)PEG(لبــذور الســلجم اثنــاء مــدة معاملتهــا بمــادة الـــ) 5و4و3و2و1(غیــر الطبیعیــة شــكل 

بـان جمیــع التغیــرات البایوكیمیاویــة والفعالیـات االخــرى للبــذور تبــدا فــي اذ یالحــظ Repair Mechanismالتصـلیح 
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خالیا الجنین وهذا یسمح بحصـول بـزوغ الرویشـة والجـذیر بصـورة سـریعة اثنـاء االنبـات باالضـافة الـى ذلـك فـان هـذه 

ط االنزیمــات الســیما انزیمــات تكــوین الطاقــة مــع زیــادة وتــرمیم وزیــادة نشــا) ATP(االلیــة تعمــل علــى تعجیــل انتــاج الـــ

RNA وDNA 13(وانعكاس ذلك ایجابیا على النسبة المئویة لالنبات وهذا ما اكده(.  

ویعــزى ) 6شــكل( انخفــاض قیمــة التوصــیل الكهربــائي لمنقــوع البــذور المعاملــة اً ضــبینــت نتــائج الدراســة ای

الـذین بینـوا بـان ) 18و 13(ء مـدة المعاملـة وهـذا یتفـق مـع حها اثناالالخلیة واصاعادة ترتیب اغشیةىسبب ذلك ال

عملیـــة التنشـــیط تـــؤدي الـــى اصـــالح الضـــرر فـــي االغشـــیة الخلویـــة مـــع اعـــادة انتظامهـــا وبـــذلك تكـــون نفاذیـــة المـــواد 

19و12(نتـائج اخـرینمـع الیها تتفـق ، ان النتائج التي تم التوصل االلكترولیتیة اقل مقارنة بالبذور غیر المنشطة

  .تؤدي الى تحسین حیویة البذور) PEG(ان معاملة البذور بمادة الـوجدوا)

قد ادت الى تقلـیص مـدة االنبـات للبـذور مقارنـة ) PEG(بان معاملة البذور بمادة الـ) 7(یالحظ من الشكل 

التنشــیط ادت الــى تقلــیص مــدة االنبــات مــن ان معاملــة) 6(بالبــذور غیــر المعاملــة وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا وجــده 

  .واعطت بزوغا مبكرا للبادرات في الحقل للبذور المعاملة مقارنة بالبذور غیر المعاملة

ان النتــائج التــي تــم التوصــل الیهــا یمكــن تفســیرها علــى اســاس ان البــذور تصــبح فســیولوجیا نشــطة عنــدما 

دا عملیـة االنبـات ولكـن خـالل معاملـة التنشـیط فـان البـذور تتشـرب تتوفر لها الرطوبة المناسبة التي تحتاجها البـذرة لبـ

) PEG(بالمــاء لغــرض بــدا عملیــة االنبــات دون الســماح ببــزوغ الجــذیر والرویشــة بســبب الجهــد االزمــوزي لمحلــول الـــ

م وبــدا تحفیــز الطاقــة للنمــو وتشــكل الســایتوبالز مثــل ) 1(وبــذلك فــان نشــاط الفعالیــات االیضــیة هــو الــذي یبــدا بالعمــل 

  .نشاط انزیمات التنفس باالضافة الى بناء الجدران الخلویة
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